
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 Afb. 1. Gedeelte van de kaart van Gerrit Drogenham, ca. 1700. 42



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 Ipenburg Een verdwenen Buitenplaats aan de Westzijde van de Angstel tus-sen Abcoude en Baambrugge. 'Ipenburg' verschijnt voor het eerst op de kaart van Gerrit Drogenham uit ca.1700 (afb.1). De Buitenplaats is daarop compleet met de tuinen aangegeven. Hijis in dit gedeelte de enige op deze wijze aangegeven buitenplaats aan de westzij-de van de Angstel. Hij ligt ongeveer 300 m. noordelijk van de ten oosten vande Angstel gelegen Buitenplaats 'Postwijck', en is in die zin bijzonder, dat hijnimmer door middel van een brug over de Angstel met de daarlangs lopendeweg werd verbonden. Tot op de huidige dag zijn bewoners en bezoekers op eenvarende verbinding aangewezen. De eerste jaren van de BuitenplaatsWanneer het buiten werd gebouwd is onbekend, maar het combineren van eenreeks feiten leidt wel tot een veronderstelling: Bij graafwerkzaamheden

enkelejaren geleden, werden op verscheidene plaatsen, nabij de plaats waar het buitengestaan heeft, op een diepte van soms 60, soms 90 cm. nog geheel in verbandliggende delen van straatjes, van de bekende gele klinkertjes, aangetroffen.Vermoedelijk is het terrein ten behoeve van de bouw van het buiten tot bovenboezempeil opgehoogd, en heeft ter plaatse daaraanvoorafgaand een boerde-rijtje, gelegen op polderpeil, gestaan. Het ontbreken van een oeververbindingmaakt het immers waarschijnlijk, dat de toen aanwezige bouwwerken verbandhielden met het uitoefenen van het boerenbedrijf Uit de acte van inschrijving van een hypotheek, die op 7 maart 1713 ten lastevan 'Ipenburg' werd afgesloten, blijkt echter, dat bij de buitenplaats behalvede 'Herenhuijsinge' ook een boerderij behoorde. Deze stond ongeveer 70 metermeer naar het noorden, op vrijwel dezelfde afstand van de Angstel als het bui-ten. Deze boerderij wordt bij latere

overdrachten soms ook expliciet genoemd,en is ook terug te vinden op de Waterliniekaart van Ketelaar uit 1770-1780 (zieblz. 26 Jb. Niftarlake 1988). De fundering tekent zich in droge zomers in hetweiland af Het lijkt echter wat vreemd, dat ten behoeve van de ophoging voorhet buiten een boerderijtje zou zijn afgebroken, en elders een nieuw zou zijngebouwd. Dit wordt plausibel indien het oorspronkelijke bouwwerk door eencalamiteit zou zijn teloor gegaan, en er is alle aanleiding voor deze veronderstel-ling. In 1672 namelijk, -het rampjaar-, werd de bezetting van het nabijgelegenAbcouder Slot door de Prins van Oranje versterkt, in het kader van de verdedi- 43





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 Afb. 2. 'Ipenburg' '+&quot; 1725. Bezien we tenslotte nog enkele andere kaarten, dan blijkt, dat op de kaart vanNicolaas Visscher, een kopergravure vervaardigd in, of kort na 1677, 'Ipen-burg' niet is aangegeven. De koperplaat is door de weduwe van Nicolaas Vis-scher gebruikt om tussen 1702 en 1721 een bijgewerkte kaart uit te geven, (zieblz. 24 Jb. Niftarlake 1988), waarop de buitenplaats wel staat aangegeven, dochminder gedetailleerd dan op de kaart van Gerrit Drogenham. Het is daarmedeechter nog niet zeker, dat 'Ipenburg' tussen 1677 en 1685 werd gebouwd: opper-vlakkige telling wijst uit, dat op de kaart van Nicolaas Visscher 105 buitens zijnaangegeven, en op de latere 155. Het kan derhalve ook een kwestie van groterenauwkeurigheid zijn. (De Vechtstreek; Oude kaarten en de geschiedenis vanhet landschap. M. Donkersloot-de Vrij). Voor de veronderstelling, dat

het bui-ten tussen 1672 en 1685 werd gebouwd, zijn evenwel redelijk veel aanwijzingen.Dirck van Naerden is in 1675, 43 jaar oud, voor de eerste maal in het huwelijkgetreden, en komt als opdrachtgever derhalve wel in aanmerking. 45









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 i (/ Afb. 3. De oudste kadastrale inmeting, gereed 1832. 49



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 'Ipenburg' als boerenhofstede. Jan van Wees woonde in 1828 aan de Kleyweg, (later de Hom genoemd), ver-moedelijk nog steeds ten huize van zijn oom. Steven van Wees, veehouder, wel-ke bij testament van 3 augustus 1819 zijn neef Jan van Wees, 'te mijnen huizewoonachtig' (dat is de nog bestaande boerderij ' 't Hooge Land'), tot enig erfge-naam benoemde. Deze boerderij heeft Steven van Wees in 1782 gekocht.Jan van Wees wordt in de acte van 12 januari 1828 ook vermeld als belendendeigenaar, hetgeen kavels weiland betrof, door vererving in 1825 van zijn vaderJan van Wees Sr. verkregen, welke kavels in 1807 nog op naam van Steven vanWees stonden. Het lijkt aannemelijk, dat Jan van Wees de Buitenplaats vrijwel direct na deaankoop in het boerenbedrijf incorporeerde: op de oudste kadastrale inmeting,gereed 1832, (afb. 3), is achter het hoofdhuis een

aanbouw van 19 meter lengtegetekend, die de veestalling zal voorstellen.^ De boerderij, die op de noordelijk aanpalende kavel was gesitueerd, (Waterli-niekaart 1770-1780), is op deze kadastrale inmeting niet meer aangegeven. Welis op die kavel, op belangrijk grotere afstand van de Angstel, een klein opstalingetekend. De omzetting van een buitenplaats in een boerenhofstede is in de vorige eeuwop veel plaatsen geschied. Ook langs de Holendrecht, de Waver, de Winkel en't Gein zijn daarvan voorbeelden te vinden. Een uittreksel uit het kadastrale plan d.d. 8 augustus 1868 geeft voor de hofstedenog steeds dezelfde afmetingen aan: de voorgevel is 16 meter breed: de breedtevan de oude herenhuizing. Of echter de bovenverdiepingen toen nog aanwezigwaren, is onbekend; afbeeldingen uit de 19e eeuw zijn niet aangetroffen.De kadastrale nummers zijn in 1868 wel gewijzigd: 191&quot; en 191 worden respec-tievelijk: 1016 en 1017, terwijl

de omringende kavels niet vernummerd zijn. Omschrijving: 1017: Huis, stal, loods en erf; 1016: Terrein tot vermaak; De achtergelegen sloot: Water tot vermaak; 189&quot; en 184: Bosch; 188: Boomgaard; 189: Tuin; De rest is weiland. Bij de boedelscheiding in 1870 van de inmiddels overleden Jan van Wees blijkentot het bezit van Jan van Wees onder andere te hebben behoord: de boerenhof-steden 'Ipenburg', 't Hooge Land', -van zijn Oom Steven van Wees verkregen- ,'De Hom' alle te Baambrugge, alsmede de hofstede 'Spoorzicht' te Maars- 50









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 Bij de hypotheekinschrijving d.d. 7-3-1713 werden behalve de weduwe Elisabeth den Otter ookhaar kinderen Elisabeth, Hilkgonda enjacob van Naerden genoemd, (doop van Elisabeth nietaangetoffen). In de namen van de kinderen vinden we de beide ouders van Dirck en de broer vanElisabeth terug. Immers, het huis, dat thans genummerd wordt: Herengracht 204, werd in 1643 gekocht doorde moeder van Dirck van Naerden, Elisabeth de Goyer, weduwe vanjacob Claeszn. van Naer-den. Dirck moet toen ongeveer 11 jaar oud geweest zijn.^ In 1692, na het overlijden van Elisabeth de Goyer werd het huis toegescheiden aan de wedu-we van een andere zoon: Petrus van Naerden. Het overlijden van Dirck van Naerden is nietgevonden; de vermelding in het Gerechtelijk archief van Abcoude van 1688 is onduidelijk,doch zou voorzien kunnen zijn van de toevoeging: Sa. (Salger).

Dirck lijkt te behoren tot eengeslacht van katholieke kooplieden. (Gegevens ontleend aan de registers van doop, huwelijk en begraven van Amsterdam en Weesp). Elisabeth den Otter en haar familie.Ook Elisabeth den Otter blijkt, anders dan de vermelding: j. d. van Weesp' zou doen ver-moeden, te behoren tot een oud Amsterdams geslacht van merendeels kooplieden, eveneens vankatholieken huize. In 1537 wordt Hillebrant Janszn. den Otter genoemd als burgemeester van Amsterdam,terwijleen eeuw later een Hillebrant den Otter een hofje stichtte aan de Vinkenstraat, aanvan-kelijk Ottershofje, later Moenshofje (1627). Voor de grootvader van Elisabeth, Claes den Otter, werden in 1618 aan de Herengracht,juist benoorden de Wolvenstraat, twee huizen met trapgevels gebouwd, later genummerd 288en 290, die blijkens het register op de kwijtscheldingen reeds op 22 juni 1618, -zijnde erfmet twee woningen en getimmerte -, aan Claes

toebehoorden, doch eerst in 1621 op zijnnaam werden overgeschreven. Claes is op no. 288 met zijn gezin gaan wonen, en aldaarin 1620 overleden. Zijn zoon, Gerrit den Otter, heeft er tot 1647gewoond; hij trouwde in 1636 met WijntienHuytsj.d. van Weesp.^ Vermoedelijk is Wijntien, na het overlijden van haar echtgenoot, waaromtrent geen vermel-ding is aangetroffen, met haar twee kinderen Hillebrant en Elisabeth naar haar geboorte-plaats teruggegaan. Hillebrant, in diverse notarieele acten omschreven als: 'HrenMrHille-brantden Otter, advtvoor 'tHof van Hollant' werd 19-1-1680 gemachtigd door zijn moe-der, boedelhoudster van wijlen Gerrit den Otter, en zijn zuster, beide wonende te Weesp,om te Amsterdam te transporteren: '2 huizen, staande aan de Herengracht, genaamd deNacghtegael', -de eerder genoemde no 's 288 en 290 -, 'de eerste comparante toebehorende,staande ten name van Claes den Otter, Vader van Gerrit den Otter

geweest zijnde', (not.arch. Weesp, no. 5214, notaris Cornelis van Drosthagen).In dat dossier bevinden zich ook twee acten, betrekking hebbend op het huwelijkscontract tus- 54



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 sen Dirck van Naerden en Elisabeth den Otter (afb. 5). De weduwe van Gerrit den Otter werd 19-3-1686 in Weesp begraven. Herengracht no. 288 werd in 1683 verkocht voor J10.000, - alsdan omschreven als: 'het zesde huis benoorden de Wolvenstraat, daar de Nacghtegael uithangt'. No 290 wordt eerst in 1686 verkocht voor f 6.000, -; de lagere prijs laat zich verklaren door het feit, dat 288 aan de achterzijde het tuinloze 290 insloot. 55




