




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 2. Fragment van de kaart van Gerrit Drogenham ongeveer 1700. 51



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 De taxateur steekt nu de Angstel over, wellicht met de pont, naar Ipenburg, wel-ke buitenplaats in 1685 eigendom was van Mr Dirck van Naerden. De taxateur vermeldt vervolgens de eigenaresse van de ten Zuiden van Ipen-burg gelegen boerderij, thans Jeanette's hoeve geheten: Neeltie Tadkken. Weer de Angstel overgestoken zijnde vermeldt de taxateur als eigenaar vanSchaaps Gift: Schepen Schaep. Dit is een object wat heden ten dage een 'Hee-reboerderij' zou worden genoemd: wel een huis voor de eigenaar, teneinde zonu en dan van het buitenleven te genieten, maar overigens geen tuinen enplantages, waarmede het de aanduiding 'buitenplaats' zou verdienen. De ka-vels behorende bij Schaaps Gift sloten aan de zuidzijde geheel aan bij de gron-den van het nu nog bestaande 'Postwijck'. Meerleveld &quot;Wellustig landsieraad, hoe kunt gij 't oog veniialcen.&quot;Met 't prachtig hofgebouw............&quot;'

Meerleveld vormde in het laatst van de 17e eeuw reeds een markante plaatsbe-paling. Zo besloot apostolisch vicaris Van Neercassel (afb. 3), - daartoe speciaalnaar Slootdijk gekomen -, in het laatst van de 17e eeuw, in een poging tot be-middeling in de zich reeds jarenlang voortslepende discussie tussen de pas-toors van Baambrugge en Loenersloot, dat de parochianen wonend tussenLoenersloot en Meerleveld zelf mochten kiezen, waar ze ter kerke zoudengaan. Dit besluit had tot gevolg, dat de meesten kozen voor het kerkje aan deSlootdijk, hetgeen de pastoor van Baambrugge met lede ogen moet hebbenaangezien.^ In 1685 wordt, zoals hierboven reeds gemeld, als eigenaar van Meerleveld, VanSeller genoemd. Het zijn Reinier en Anna van Seller, - broer en zus -, telgen uiteen geslacht van wijnkopers uit Rotterdam, - wonend in Amsterdam. Zij heb-ben niet lang plezier van hun zomer-residentie gehad: Anna van Seller, (1648-1690), huwde in 1672 Pieter Coenensz,

advocaat te Amsterdam en is op 17-5-1690 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.^ Haar weduwnaar legde op 21-8-1692 tegenover Schout en Schepenen van Ab-coude een verklaring af, dat Meerlevelt hem, uit de nalatenschap van zijnvrouw Sa. (zaliger), is toegescheiden.'' Na Pieter's kinderloos overlijden in 1698 is de buitenplaats nog een aantal ja-ren in het bezit van het echtpaar Van Malsen - de Koker**, (familieleden vanPieter), gebleven.^ 52



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 3. Apostolisch vicaris VanNeercassel. ''^///////y//fMu.^ t/r ,^\<vi-/r/A//////////.t. '?Ot'/UM/zs 1 Ij.. % v/ // ///: i' -,' //// . A &quot;('c V / ////'/ .'&-/,rtuiii . u.imis t i iN'//,'//rH.t <A//w,/t/.{ ~'h:;'//f.'. Joan van Malsen was koopman te Amsterdam, en slechts enkele jaren ouderdan Pieten^&quot; In 1708 -Joan is dan 71 jaar oud - wordt het buiten door hen verkocht aan deoorspronkelijk uit Aken afkomstige Reynier van Recklinghuysen, die op de etsuit ongeveer 1725 nog als eigenaar wordt vermeld'' (afb. 4). Een groot deel vande familie van Reinier is in Duitsland blijven wonen en heette Von Reckling-hausen. Reinier heeft zijn naam een Nederlands tintje gegeven; hij werd in Juni1686 ingeschreven in het Poortersboek van Amsterdam als boekhouder.'^ Hij is 53



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 ^'Vem-ietvk, a/^artf»mtt a M' R-ryrr.n X'AK JRxx: '(. 9eer-U>'ck.ioetthiii>nnJc Jm TlJiFjt Myxxr.n. THA M^:x'/>/\'A//K'i .lA \ l.rVKTm'-SiX Afb. 4. 'Meerleveld' ongeveer 1725. in 1685 getrouwd met Margriet Abbas en werd in de familie van zijn vrouw op-genomen.'* Zijn schoonvader, Barent Abbas, stond eveneens als boekhouderin het Poortersboek vermeld (bij zijn schoonzoon); wellicht een redersfamilie.Het jonge echtpaar ging wonen in het huis Herenmarkt 5 te Amsterdam, datreeds aan de familie Abbas toebehoorde.''' Hendrik van Recklinghuysen, zoonvan Reinier, werd er in 1686 geboren maar de moeder van Hendrik is kort daar-op overleden, en op 12July 1686 in het familiegraf in de Noorderkerk bijge-zet.'^ Bij gebrek aan een testament verscheen Reynier voor de Weeskamer van Am-sterdam om 4000 gids vast te zetten voor 'Moeders versterf', en dit 'behaeghdeBarent Abbas, de Grootvader'.'^ 54



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van zoon Hendrik verscheen Reynieropnieuw voor de Weeskamer, teneinde ' uyt genegentheyd en liefde bij forme van liberale gifte onwederroepelyck een somme van 300 gids. te schenken...... ende heeft daarop Barent Abbas, de grootvader, in de naam van de minderjari-ge de voorz. gifte danckelyck geaccepteert.'&quot;^ Bij de overdracht van Meerleveld in 1708 aan Reynier-dan 50jaar oud-werdhet buiten als volgt omschreven: 'seeckere hoftstede genaempt Meerleveld met desselfs heerschapshuys, boerenhuys, paerdestal alsanders, mitsgaders bepotinge, beplantinge en met 14M mergen lants..........'&quot;* Reynier ging er wonen, samen met zijn zoon en een nicht, Sara Catharina vonRecklinghausen, die het huishouden op Meerleveld bestierde.^^In 1711 reisde Reynier nog eens met zijn zoon naar de Weeskamer waar op

26Augustus aan Hendrik van Recklinghuysen, 'meerderjarig geworden sijnde intbijsijn van sijn Vader, 4300 gids met 428 gids rente behandigt worden'.-&quot; Op de kaart van Gerrit Drogenham uit 1700 is een merkwaardig hoekje aan dezijde van de trekvaart te zien, dat niet tot het buiten behoort. In 1715 slaagdeReynier er in, dit hoekje, groot omtrent een halve morgen, te verwerven,^' endaarmee zijn bezit af te ronden. Hij kocht het van de Noordelijk belendende eigenaar. Jan Jacob Swaen, die en-kele grote kavels zonder bebouwing tussen Meerleveld en de boerderij 'Beeken Geyn' in bezit had. Reynier verkreeg hierdoor de gelegenheid om de in-gangspartij met de beide inrijhekken, die op de ets uit 1725 te zien zijn, te vol-tooien (afb. 4). De kaart van Gerrit Drogenham blijkt aldus een voor die tijdgrote nauwkeurigheid te vertonen! Wanneer Reynier zijn tijd gekomen acht, ontbiedt hij op 11 februari 1727, 69jaar oud, de in Abcoude gevestigde

notaris Antipas Tredee, teneinde op Meer-leveld zijn testament op te maken. De notaris noteert: 'redelijk gesont van lig-haam sijnde'.^^ Zijn zoon Hendrik is de erfgenaam, maar het testament begintmet een aantal legaten. Hij legateert aan diverse neven en nichten, hetzij eenbedrag aan geld, hetzij meubelstukken, e.d., die uit Nederlands Oost Indie af-komstig zijn. Zo legateert hij aan zijn neven Matthias en Jeremias Hoesch o.a. 6snaphanen en 5 paar pistolen, in &quot;Oostindien&quot; gemaakt, waarvan de lopen metzilver zijn ingelegd. Voorts aan Godart Cappel een ivoren Oost Indisch cabinetbenevens 2 ivoren vijzels, met de stampers daartoe behorende. Hij legateertaan Matthias Romswinkel een meubelstuk, van binnen en van buiten met figu-ren belegd, waarvoor hij twee candelaartjes heeft laten maken, die bij zijn zoon 55





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 5. Boerderij Meerleveld ongeveer 1890. De zorgen voor het vrij beperkte boerenbedrijf achter Meerleveld sprakenblijkbaar minder tot zijn verbeelding; immers in 1753 verkocht hij 11 morgenweiland aan de eigenaar van de naastgelegen buitenplaats Lang\'erswegen, zo-dat Meerleveld daarna nog slechts &quot;iVi morgen groot was; de boerenbehuizingwerd nu omschreven als tuinmanswoning.^' Het testament van Vrouwe Jeanne Le Clercq, is opgemaakt in 1764.''^ Zij wastoen weduwe en woonde met enkele van haar kinderen op de Keizersgracht.De 10 kinderen deelden gelijk op in haar nalatenschap. Uitdrukkelijk wordtbepaald, dat de dochters gehouden zullen zijn haar huishouding nog gedu-rende 3 maanden voort te zetten, en dat haar nog ongetrouwde dochters devrijheid zullen hebben om, na taxatie, Meerleveld over te nemen, teneindedaar te gaan wonen. De

dochters Jeanne Louise, Madelaine, Marianne en Con-stance Jeanne maakten van deze mogelijkheid gebruik en vestigden zich op debuitenplaats. Pas in 1780 zijn zij tot publieke verkoop overgegaan.'''' 57



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Hierna ging het buiten van hand tot hand; de nieuwe eigenaren hadden hetmeestal niet langer dan 4of 5jaar in bezit en er veranderde niet veel. Alleen denaam werd door een van deze eigenaren, - Abraham van der Velden - gewij-zigd in 'Veldenhoven','''* maar dat was niet blijvend. Vier jaar later ging het bui-ten al weer in andere handen over, waarbij de naam 'Meerleveld' terugkeer-de.35 De laatste eigenaar in deze rij was H.H. Rijnders, die de plaats in 1800 kocht.'&quot;' In 1811 kwam tenslotte het einde van de buitenplaats: Anna Geertruida Hee-ren, wonende te Amsterdam op 't Singel bij de Brouwersgracht verkocht, - we-duwe geworden van H.H. Rijnders -, het geheel aan Simon Reinierse, meester-timmerman te Bloemendaal.*^ Het transport vond plaats op 13-9-1811''^; de dagdaarna was de veiling van roerende goederen.'*^ En reeds in 1812 vond de ver-koop van de grond van de buitenplaats met de

daarop nog staande opstallen,de tuinmanswoning, de 'persikkas' en de druivenkas, plaats.&quot;*&quot; Later dat jaarvolgde nog een veiling van het restant van de bij de aftraak van het huis vrijge-komen materialen.'&quot; Zo op het einde van de Franse tijd was er in het verarmdeHolland weinig geld meer voor de instandhouding van buitenplaatsen. Het kostte dan ook enige moeite om een nieuwe eigenaar-gebruiker voor hetonroerend goed te vinden, en eerst in 1815 vond de overdracht plaats door detussenhandelaar Gerrit Bosch, wonende op de Keizersgracht, aan NicolaasTrokkel, landman te Amstelveen.^^ Toen de kinderen Trokkel, na het overlij-den van hun vader in de herfst van 1826, (die reeds weduwnaar was) in hetvoorjaar van 1827 Meerleveld weer verkochten bleek dat Nicolaas Trokkel ereen 'warmoesierderij' (=groentenkwekerij) van gemaakt had.'''^ Er stondentoen nog de tuinmanswoning, een koestal en een schuur op het terrein. Nadat Meerleveld vanaf 1827

enige jaren eigendom was van Andries Joh. Alt-hoff, tapper, later rentenier, wonende te Amsterdam werd het in 1832 gekochtdoor Willem Marx, tuinman, wonende op 'Lindenhoff'.''^ Deze zette de 'war-moesierderij' voort, en na zijn dood in 1848 gingen zijn beide zonen, Josef enPetrus Marx, daarmee door.'*^ Na 1871 kwam de oude plaats, na gedwongenverkoop, in handen van Steven van Wees, familie van de toenmalige overburenop Ipenburg: Keetje van Wees, gehuwd met EIbertus Miltenburg.'*'' De om-schrijving luidt dan: 'Boerenhofstede met zijn huizinge, afzonderlijke schuur alsmede bouw- en moes-land', (afb. 5) Steven van Wees heeft de groentenkwekerij nog enige tijd gecontinueerd.Thans treft men op de beschreven historische grond de nieuw gebouwde wo- 58







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 7. Grafsteen echtpaar van Buytene-van Spyk. 61





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Xaite-verxvaien.itfarttaml ,i M'.JJSAK tMA&quot; SBX-t Zaag' y^r-gx-ufm.t^-fM^-ofvriJ^ ife Ttsnn Ta^ %'A^Afb. 8. 'Lang\'erswegen' ongeveer 1725. Thomas de Letter heeft, meer definitief uit Antwerpen terug gekeerd, het planopgevat om Langverswegen ingrijpend te verbouwen, welk plan in 1705 tot uit-voering is gekomen. Schout en Schepenen verklaren: '.....Langverswegen in den jare 1705 soo door nieuwe timmeragien, plantagien en verhoogingen vande grondt van hoven en boomgaarden, als door het graven van graften en vij-vers metterdaat gemelioreert en verbetert te sijn....''''* Het concept voor dezeverklaring, opgemaakt t.b.v de verdeling van de nalatenschap, in het jaar datzijn weduwe, Rebecca Anna van Tongeren is overleden, (1718), is hierbij afge-beeld (afb. 9). Het huwelijk was in 1677 te Amsterdam gesloten.'''' De verwezenlijking van een koepelkamer was het

meest in het oog springendeonderdeel van de verbouwing. Het was een driezijdig uitgebouwde zaal van het 63















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Voor de verdere gang van zaken met Lindenhoff kan aan hetgeen daaromtrentvermeld wordt in het boekwerk 'Plaatsen aan de Vecht en de Angstel' (4e druk1997), gerefereerd worden. Meer over LangverswegenTerugkerend tot de gebeurtenissen rond Langverswegen: In 1734 vond eenvermeldenswaardige gebeurtenis plaats, die een twaalftal jaren later van belangwerd voor Langverswegen. Het bericht, zoals dat staat opgetekend in 'DeVroedschap van Amsterdam' van Elias luidt:^^ &quot;1 Mey 1734 is de Heer Secretaris van Amsterdam, Nicolaas van Strijen met een wijnkoper Bols sijnvrou uyt Amsterdam weggegaan en heeft sijn lieve vrou, van haar selve Jiiffrou Witse, mei sijn kindtvan 4 a 5 jaar malicieeuselijk verlaaten. Hij heeft eenig geit en juweelen van sijn vroti meede ge-noomen; men meent dat hij na Braabant is gegaan. Sijn ampt is hij reeds qiiyt, dat wel sesdiiysendguldens 'sjaars waert is.&quot; Het

valt niet te verwonderen, dat dit huwelijk bij vonnis van Schepenen in 1735werd ontbonden.^^ Nicolaas van Strijen, (I700-I757), was een zoon van Quiryn van Strijen, 1709 enI7I0 Burgemeester van Amsterdam. Nicolaas was in 1727 getrouwd met SaraMaria Witsen, (I707-I760), dochter van Mr Nicolaes Witsen en Anna Cathari-na Tulp. Uit hun huwelijk: Margaretha Jacoba van Strijen (1727-1806).-* OfSara Maria Witsen nu wel zo'n lieve vrouw was als het geciteerde bericht sugge-reert valt nog te bezien. Een partijdig oordeel valt op te maken uit het testa-ment van de moeder van Nicolaas van Strijen: Vrouwe Cornelia van Bambeek,weduwe van Quiryn van Strijen, dat op 7 Maart 1736 voor notaris Van Aken teAmsterdam is opgemaakt.^^ Zij heeft haar zoon namelijk niet verstoten, maarheeft hem integendeel gesteund door rekeningen voor hem te betalen en kle-ren voor hem aan te schaffen en op te sturen. Wel werd dit alles zorgvuldig ge-administreerd, teneinde het t.z.t. van zijn

erfdeel te kunnen aftrekken. Zij had nog een tweede -jongere - zoon, Jacob van Strijen, schepen en raadvan Amsterdam alsmede gecommiteerde en raad van de Staten van Holland enWest Friesland, en ook Bewindhebber van de Oost Indische Comp., die totvoogd over de kleine Margaretha werd aangewezen.'°° De testatrice kende inhaar testament aan haar oudste zoon de keuze toe tussen, ofwel de naakte enblote eigendom over zijn legitieme portie, dan wel het vruchtgebruik van zijnerfdeel. Dit erfdeel diende alsdan bij de Weeskamer van Amsterdam te wordenondergebracht. Bepaald werd, dat de wettige descendenten (nakomelingen)van Nicolaas tot in de vierde graad niet over deze nalatenschap zouden mogen 70





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 bedrijfs-uitoefening; Pieter Blokhuis beschikte toen over het v.m. Schaeps Gift,hetgeen door hem werd verbouwd (afb. 13). Zoals de voorbijganger vanaf de Rijksstraatweg kan zien, is er sindsdien nogveel gebeurd, doch daarover kan beter bij een andere gelegenheid verslag wor-den gedaan. Abcoude, december 1998 ir D.L.H. Slebos Lijst van eigenarenMEERLEVELD Eigenaren: Anna en Reinier van SellerVererving: Pieter Coenensz X Anna van SellerVererving: Joan van Malsen X Catharina de KokerVerkoop: Reynier van Recklinghuysen X Margriet AbbasVererving: Hendrik van RecklinghuysenVerkoop: Hendrik Joan de Ruyter X Wijnanda CappelVerkoop: Jaques Ferrand XJeanne Le ClercqErfstelling:Jeanne Louise, Madelaine, Marianne en Constance Jeanne Ferrand 1685ofeerder-1690 1690-1698 1698-1708 1708-1727 1727-17-58 1738-1746 1746-1764 1764-1780 1780-1785 1785-1789 1789-1800

1800-1811 1811-1812 1812-1815 1815-1827 Joan Muijsken X N.N. Abraham van der Velden X N.N. Verkoop: Frans Elderman X N.N. H.H. Rijnders X Anna Geertruida Heeren Verkoop: Simon Reinierse Verkoop: Gerrit Bosch Verkoop: Nicolaas Trokkel Verkoop: 80



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Andriesjoh. AlthoffVerkoop:Willem MarxVererving: Josef en Petrus Marxgedwongen verkoop:Steven van Wees 1827-18321832-18481848-18711871-19?? IPENBURG Eigenaren: Mr Dirck van Naerden X Elisabeth den OtterOnverdeelde boedel: Weduwe Elisabeth den Otter en kinderenVerkoop: Nicolaas Moolenaar X N.N.Vererving: Hendrik de Jager X Deliana MoolenaarVerkoop: Hermanus WijnnoltzVerkoop: Hendrik Hooft Gerritszn. X Susanna Adriana HasselaarVerhoop: Pieter van Buytene X Maria van SpykVerkoop: Jacob van ZeilerVerkoop: Johannes van SeppenwoldeVerkoop: Mejuffrouw Anna Cornelia PauwVeiling: Nicolaas van Voorthuijsen en Gerrit Rinzes VoormeulenVerhoop: Gerrit Rinzes Voormeulen en Rintze PoortVerkoop:Jacques Mare Fraissinet 1684-1694 1694-1721 1721-1732 1732-1740 1740-1741 1741-1748 1748-1762 1762-1770 1770-1778 1778-1807

1807-1818 1818-1820 1820-1821 1821-1828 1828-1870 1870-1905r uit het geslacht Miltenburg 1685ofeerder-1705 Jean Pierre Wilhelm PerezVeiling: Jan van WeesVererving: Elbertus Miltenburg X Keetje van WeesRuiling met Boerderij 't Hooge Land, eveneens eigendom van een t LANGVERSWEGEN Eigenaren: Thomas de Letter X Rebecca Anna van Tongeren 81



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Vererving: Weduwe Rebecca Anna van Tongeren                                                 1705-1718 Onverdeelde boedel Thomas de Letter x Rebecca van Tongeren 1718-1724Verkoop: Joan van Sevenhuysen                                                                         1724-1733 Vererving: Catharina van Sevenhuysen X Egbert Buys                                         1733-1746 Verkoop: Sara Maria Witsen                                                                               1746-1760 Donatie: Margaretha van Strijen X Cornelis Graafland Corneliszn.                   1760-1806 Vererving: Sara Graafland                                                                                    1806-1812 Onverdeelde boedel van Sara Graafland                                             1812-1815 Verkoop: Joan August Classen                                                                            1815-1837 Veiling: WeduweJohannajudith van IJsseldijk Zeelt                                        1837-1865 Verkoop:Vrouwe SaraJ.M. Bongardt, weduwe
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