
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1992 Brugzicht te Vreeland Vanaf de dubbele ophaalbrug over de Vecht te Vreeland naar het noorden ziendwordt de blik getrokken naar de fraaie gevel van het huis Brugzicht. Om hethuis lag voorheen een flink park, dat nu bebouwd is met fabrieksgebouwen. Hethuis fungeert heden ten dage als bedrijfskantoor (afb. 1). Hoe dat zo gekomen is zal in deze aflevering in de serie verdwenen Vreelandsebuitenplaatsen uit de doeken gedaan worden. De 18e eeuw Het ziet er naar uit dat Pieter Lucas van Beek de stichter is van de buitenplaatsdie later Brugzicht zou gaan heten doch welke hij de naam Beekzicht gaf Waar-schijnlijk was hij van doopsgezinden huize en woonde hij in Amsterdam. In1722' kocht hij van de erven Joost Claassen Grevelingh een huis met (hooi-)bergen schuur en zeven morgen land in de Dorssewaard grenzend aan het Zandpadin het westen, ten zuiden aan terrein

van de Heer van Vreeland (nu nog de Plan-tage) en ten noorden aan bezit van juffrouw Van Mekeren. Zij bezat de buiten-plaats Vreedenhorst waarbij toen 36 morgen land hoorden. Ten oosten lag landvan Wed. J.J. van Alfen. Uit de beschrijving moet men concluderen dat sprakeis van een boerderij(tje). Eertijds, van de 15' tot de 17' eeuw, lag op het aange-kochte land op een omgracht gedeelte de hofstede Groenevelt (Jb. Nift.'89) Daarin 1722 deze naam in het geheel niet genoemd wordt, moet aangenomen wor-den dat Groenevelt in de 17' eeuw teloor is gegaan, mogelijk in 1672 - toen deFransen hier zo veel hebben verwoest. Het omgrachte stukje (afb. 6) heeft hetin die vorm zeker tot in de dertiger jaren van deze eeuw uitgehouden gezienluchtfoto's uit die tijd. In 1723 kocht Van Beek^ bovendien nog een stukje buitendijks land aan deWestzijde van de Vecht tegenover zijn bezitting, waarschijnlijk met het doel zijnuitzicht vrij te houden. De

tot voor enige jaren nog aanwezige luidklok die aande achtergevel hing dateert uit datzelfde jaar en werd, gezien het randschrift,gegoten door Jan Albertus de Grave te Amsterdam, en heeft alle volgende ver-bouwingen overleefd. Nu hangt hij bij de Vrije Katholieke Kerk te Baarn aanwelke instelling hij gegeven is. Meer dan een kwart eeuw later, wij schrijven Mei 1749, verkoopt^ Van Beekzijn dan dus Beekzicht genaamde hofstede met landerijen en &quot;Bepootinge&quot; 34



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1992 Afb. 1. Brugzicht met links de aangebouwde opkamer. Nu kantoorgebouw van de Vatenfa-briek Van Leer. Maart 1993 (Foto J. Boerstra). d.w.z. bomen en struiken, en de tuingereedschappen. De plaats meet nog steedszeven morgen en gaat voor het betrekkelijk geringe bedrag van 2500 guldenover in handen van Mr. Gerard Winter. Als al van een buitenplaats sprake isdan is deze op dat moment nog slechts van bescheiden allure. Ook het stukjeland aan de westoever van de Vecht ging mee. Interessant detail is dat op diezelf-de dag in Mei Van Beek nog twee en een halve morgen land achter dat van Vree-denhorst verkoopt &quot;.... met het servituyt dat de Weled. Gestrenge Heer en Mr.Gerrit Hooft Dzn, vrijheer der Steede (!) Vreeland etc, etc, ofte sijn Navolgersten eeuwige daagen het regt heeft, om op voorsz. lant een galg te moogen latenmaaken te sijnen kosten op de

bovenste kamp daar het houtbos is op een stukjelandt van 5 a 6 roeden in 't vierkant ....&quot;verder is nog geconditioneert&quot; geen houtop de twee onderste kampen te moogen pooten of planten, off men sal het gesigtvan de galg off dwarshout moeten vrijhouden, te weeten van de kleysuwe aff tezien, ....&quot; Dat dwarshout was de gebruikelijke vorm voor een galg namelijk tweestaanders met daartussen een dwarshout waaraan de stroppen bevestigd wer-den. Het zicht op de galg moest open gehouden worden daar de voorbijganger 33



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1992 Afb. 2. Kaart uit de 18e eeuw door RA. Ketelaar, 1770-1781 (ARAO.S.K. H50 ABS, detail). het waarschuwend beeld van de wrekende gerechtigheid goed op het netvliesdiende te krijgen. Of de galg in die tijd ook opgericht is, is niet zeker want toen men dat in 1768*(opnieuw?) wilde doen kwam er heftig protest van de eigenaar van Vreeden- 36



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1992 horst die aanvoerde dat hij vanuit zijn huis uit zou zien op de galg. De oprich-ting is daarom niet door gegaan, (afb. 2) De heer Winter was gehuwd met Aletta Maria Duivens doch op deze echt rusttegeen zegen hetgeen er in 1753 toe leidde dat zij scheidden van tafel en bed. Me-vrouw Winter kreeg de buitenplaats toebedeeld. Zij was zeker niet behoeftigwant eenjaar later kocht zij het land met het galgeveld weer terug en in 1756de nabij gelegen boerderij Groot Kantwijk met ruim 27 morgen land.^ Weereenjaar later kocht zij er nog 7.5 morgen bij. Meer vermocht zij niet te verwer-ven want reeds in 1758 verwisselde zij het tijdelijke voor het eeuwige. Zij werdin Enkhuizen begraven. Voor het eerst krijgen wij dan in 1759 bij de beschrijving van de nalatenschapiets meer zicht op de buitenplaats. Er was kennelijk het nodige aan verfraaiden bijgebouwd want de waarde was in tien jaar

meer dan verdubbeld tot 6000gulden. De acte spreekt van een &quot;Huyzinge, Stallinge en schuur met Bepootin-ge en Beplantinge&quot;. Het terrein is met twee morgen uitgebreid tot negen mor-gen en wel met land&quot; en opstallen van ouds genaamt Bethlehems Stalletje&quot;. De boerderij (Groot) Kantwijk met huis, berg, schuur, boomgaard en 32 mor-gen land werd op 5000 gulden gewaardeerd. Twee percelen land, een van 3 eneen van 2.5 morgen moesten resp. 300 en 200 gulden doen (een morgen is±7000 m^). In 1760 was de executeur zo ver dat hij het bezit te gelde kon gaan maken -er waren kennelijk geen kinderen - en koper werd Diederik van Romondt, pre-dikant te Vreeland. Zijn nieuwe buitenplaats bleek te bestaan uit het huis, eenkoetshuis, een aparte paarden en koeien stalling, een hooiberg, &quot;pleyzierthuy-nen, plantgewassen, boomgaard, visvijvers en weylanden&quot; en was weer zevenmorgen groot. Ook het

stukje buitendijksland aan de Westzijde van de Vecht,nu bebouwd met een schuitenhuis, werd meeverkocht. Het overige land, het&quot;Stalletje&quot; en Kantwijk kwamen alle in verschillende handen. Reeds na twee jaar deed Van Romondt afstand van de plaats en kwam deze in1762 in handen van Annajacoba van Heemert (1714-1779), weduwe van GerardKuysten van Hoesen (1713-1757), schepen en raad van Amsterdam, die Heren-gracht 127 bezat, een van de grootste huizen aan die gracht.^ Ook het &quot;Galge-veldje&quot; dat omgeven werd door het land van Brugzicht werd door haar gekocht,nu van de diaconie van de kerk van Vreeland. De opbrengst daarvan moest ge-bruikt worden voor de onderhouds- en verbouwingskosten van tien woningen 37













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1992 C, Afb. 5. Kaart van het terrein van Brugzicht uit 1886. Bijlage bij de veilingsacte. dus goed in het oog. Overal stonden porseleinen, glazen, koperen en aardev^erkbloemvazen en potten op vergulde metalen of houten standaards, en mede eenpaar albasten vazen onder stolpen op mahonie voeten. 43











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1992 Afb. 6. Brugzicht ca 1907, bewoond door mevrouw Hillebrand (prentbiefkaart coU.A.J.A.M. Lisman). Brugzicht als afgeslankte buitenplaatsTerug nu naar het huis Brugzicht. Over Mej. Hillebrand is weinig bekend. Zij bewoonde het huis twintig jaarlang, naar aan te nemen is, rustig, want toen zij het in 1922 liet veilen gebeurdedat o.a. met de &quot;belofte van vrijwaring voor een rustig en vreedzaam bezit&quot;(afb. 6). Koper voor/13525 werd Hendrik Martinus Berewout, zonder beroep,uit Rotterdam.^' Binnen een jaar^^ verkocht hij het weer voor/15700 aan de ons reeds bekendebelegger Doting, die het in 1925 van binnen verbouwde. Eenjaar later vond hijvoor/17500 een nieuwe eigenaar voor Brugzicht in Friedrich Ludwig Bergisch,winkelier te Lunteren.^^ Hotel BrugzichtBergisch vestigde er een logement in dat kennelijk niet goed floreerde want na-dat eerst een deel van het

terrein met het koetshuis werd verkocht stapelden deschulden en verplichtingen van hypotheken zich zo op dat er beslag werd gelegden het huis openbaar werd verkocht in het crisisjaar 1931. Buiten de koop wer- 48
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