Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 r^ <S^*S De hofstede Groenevelt te Vreeland Tijdens de inventarisatie van monumenten in de gemeente Loenen (1986-87)* kwam bij archiefonderzoek een plattegrond van Vreeland tevoorschijn uit 1607^ (afb. 3). Deze kaart is heel schetsmatig en op het eerste gezicht niet erg duidelijk; er staan enkele wegen op ingetekend, bruggen en een slagboom, maar vooral heel verrassend: een trapgeveltje met daarbij de tekst &quot;Groenevelts hofstede en toe- behoirende petr. van baern van Schonauwen&quot;. De naam Groenevelt was onbekend maar de plaats waar de hofstede gestaan zou hebben was vanwege zijn bijzondere kavelvorm al eerder opgevallen. Op de oude kaarten van de topografische dienst (afb. 2) en op oude kaarten vanhet kadaster waren op die plaats dubbele sloten getekend in een vierkant, type-rend voor een versterkt, middeleeuws huis en vergelijkbaar

bijvoorbeeld methet dubbele grachtenstelsel om het kasteel Vredelant. Echter van een hofstedeof versterkt middeleeuws huis was niets bekend. Er waren geen beschrijvingengevonden die hierop konden duiden, tekeningen van een dergelijke hofstede inVreeland kwamen niet in kaartboeken voor^ en het terrein was geen archeolo-gisch monument. Kortom tot nu toe was het een raadsel wat hier had gestaanen voor het eerst was er nu een naam, hetgeen een prikkel vormde tot nader ar-chiefonderzoek. De kaart en de processenDe plattegrond uit 1607 blijkt te horen bij processtukken over een geschil tussenPetronella van Baern van Schonauwen en het gerecht van Vreeland in 1606 enbij een tweede proces in 1607.* Bij het eerste proces ging het om het doorgraven van de dam, de Quaeckelbrug-ge,5 tussen de Oude en de Nieuwe Vecht^ waardoor de verveners van &quot;des cos-ters uuterdycken&quot;' een direkte vaarverbinding kregen met

de Vecht. Hierdoor 63

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 QuaeckelbruggeClapatraet Vrelantsebrugge Afb. 4. Kaart 1607 (in zwart) getekend op de kaart van het kadaster 1832 (ingrijs)- 67

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 de plaats die op oude kaarten was opgevallen door zijn bijzondere kavelvorm(afb. 4). Dit eiland lag achter de 19e eeuwse buitenplaats Brugzicht (Nu be-drijfsterrein van Van Leer's vatenfabriek). De vroegste bev^onersNader onderzoek toont aan, dat er in Vreeland sinds de 15e eeuw goederen inleen waren bij de familie Groenevelt. In &quot;Repertorium op de Stichtse leenprotocollen&quot;^ waarin Utrechtse leengoede-ren worden beschreven, wordt onder de Vreelandse goederen genoemd: &quot;een hoeve lants die gelegen is op de Oosterzide van der Veenbruggen streckende allenges bij der Vecht&quot;.Dit goed werd in de 15e eeuw en tot het begin van de 16e eeuw beleend aan viergeneraties Groenevelt: 1421 Johan van Gronevelt 1440 Beerte Johansdochte van Gronevelt 1483 Gelmer van Gronevelt 1508 Anthonia Gelmer van Groenevelts DochterBij deze goederen

wordt de hofstede Groenevelt niet genoemd. Hoewel de leenprotocollen geen bewijs leveren, dat de Groenevelts hier ookwoonden, kan worden aangenomen, dat de familienaam Groenevelt werd afge-leid van de naam van de hofstede die zij bewoonden, zoals in die tijd gebruike-lijk was. Dit vermoeden wordt bevestigd door Booth,'&quot; die in zijn genealogie vande familie Groenevelt bij Gelmer van Groenevelt (1460) vermeldt: &quot;dese besatde hofstede groenevelt&quot;. Anthonia, Gelmer van Groenevelts dochter, de laatste in de familie die het goedin leen had, droeg dit in 1514 over aan Gijsbert van der Aa de Jonge, gehuwdmet Petronella van Trinde. ^ ^ Zij waren de grootouders van Petronella van Scho-nauwen die in 1606 juist over deze &quot;hoeve lants' toen genaamd, &quot;de Hoeffdyck&quot;procedeerde.'2 Er is dus een erfopvolging die van Petronella van Schonauwen terugloopt naarGijsbert van der Aa en dan verder terug tot

de 15e eeuwse familie Groenevelt. 6a
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