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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 punt van het programma was een bezoek aan museum De Lakenhal aan de Oude Sin-gel, gebouwd in de jaren 1639-1640 naar ontwerp van de stadsarchitect Arent van's-Gravesande. Het gebouw bestaat uit een middengedeelte en twee lagere zijvleu-gels met nog een toevoeging die uit 1921 dateert. Het beeldhouwwerk van de toe-gangspoort laat een volmolen zien met stapels laken aan weerszijde daarvan en herin-nert dus aan de oorspronkelijke bestemming van de Hal. In het museum was veelmeer te zien dan wij in zo'n korte tijd konden bekijken aan stijlkamers, beroemdeschilderijen uit de gouden eeuw, glaswerk etc. Eigenlijk geldt dit voor het hele cen-trum van Leiden. Het is dus te hopen dat de greep uit de talrijke bezienswaardighedende aanzet zal zijn voor volgende bezoeken aan deze interessante stad. Breukelen, september 1983 Mr M.A. Dukes-Greup fninMORTi

ACADEKiric De Leidse Hortus in de 18e eeuw&quot;. 21



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 Afb. 1 Vegtvliet na de recente restauratie (copyright Florian Lem, Utrecht).



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 Vegtvliet te Breukelen als zomerverblijf,1665-1854 1665-1681: Willem van den Broeck en Anna Masuer De stichter van de buitenplaats werd op 7 maart 1617 geboren als zoon van Jan vanden Broeck en Clara de Helt. ' Op 8 september 1640 ging hij te Amsterdam in onder-trouw met Anna Masuer (1613-1668), dochter van Johannes Masuer en Maria Gilles(of Jeiles). Van een drietal kinderen vinden we de doop vermeld: de waarschijnlijkjong gestorven Johannes op 8 oktober 1643 in de Oude Kerk, Wilhelmus op 19 sep-tember 1647 in de Nieuwe Kerk en Petrus of Pieter op 10 december 1651 inde OudeKerk. De akten tonen dat het echtpaar, in ieder geval in de latere jaren, op de Singelwoonde. Terwijl Willem van den Broeck meestal als koopman wordt aangeduid, sug-gereert het gegeven dat hij in 1653 op het Prinseneiland het huis &quot;De Walvischvan-ger&quot; liet

bouwen dat hij zich (ook) met de walvisvaart bezighield.De vroegste mij bekende akten over Willem van den Broecks relatie met Breukelendateren uit 1670. Op 16 juni van dat jaar vindt in het Oude Heerenlogement teAmsterdam op verzoek van de erven van Jacob Backereen publieke verkoping plaatsvan o.a. ca. zeven morgen land, gelegen in het gerecht Breukelerwaard.^ In de in-schrijving in het rechterlijk archief van Breukelerwaard vinden we aangegeven dat dezeven morgen, door Willem van den Broeck aangekocht, ten zuidoosten grenzen aanland dat hij reeds in bezit heeft. Op 31 december 1680 maakt Willem van den Broeck te Utrecht voor notaris Carelvan Doorn zijn testament. Hij ligt dan ziek te bed ten huize van Ambrosius Bos-schaert (1636?-1697), ontvanger van het ene deel der Generale Middelen van het landvan Utrecht, die door de testateur als executeur-testamentair wordt aangewezen. De-ze Bosschaert, tevens raad in de

vroedschap van Utrecht, was de enige zoon van Am-brosius Bosschaert Jr. (1609-1645), de laatste telg van de bekende Bosschaert dy-nastie van schilders van stillevens van bloemen.^ De aanhef van het uitvoerige testament vermeldt dat de Heer Willem van den Broeckbij Breukelen aan de Vecht resideert, hetgeen zal betekenen dat de weduwnaar zichpermanent op zijn buitenplaats gevestigd had. Hierop kan ook wijzen dat de enige le-gaten buiten de familie bestemd zijn voor de predikant van Breukelen ds. Blesius(fl 500,- &quot;ter gedachtenisse&quot;) en de diakonale armen van dit dorp (eveneens fl 500,-).Als enige erfgenamen worden zijn twee zonen Mr. Willem van den Broeck, raadsheerin de Raad van Brabant, en Petrus van den Broeck genoemd, waarbij hun portiesnauwkeurig worden omschreven. De oudste zoon Willem krijgt toegewezen zijn &quot;huysinge ende hoffstede met allentoebehoren vandien sulx dan heere Comp[aran]t

die selffs gebruijckt gelegen aendereviere de Vecht, mette huijsmans woninge, hoveniers woninge ende koetssiers wo-ninge, lootsen, peerdestall, koetshuijs, bergh, schuyr, schuythuijs en vorder getimmer 23

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 winst zal Jean Clicquet de eerste fl 5.000,- ontvangen, van de rest driekwart enWillem Feitama een kwart. Op 5 september 1721 wordt het contract verlengd,waarbij het aandeel van Willem Feitama in de winst op eenderde wordt gebracht. Op18 oktober 1725 vindt opnieuw verlenging plaats; inmiddels is Willem Feitama op 25februari 1723 in ondertrouw gegaan met de eveneens doopsgezinde Margaretha deHaan. Op 14 januari 1729 verandert de situatie als Jean Clicquets enige zoon Pieter, op datmoment 27 jaar oud, formeel deel gaat nemen aan de compagnie, deze dan onder denaam Clicquet, Feitama, Clicquet en Comp. Jean Clicquet zal voor vier-negende inde winst of het verlies delen, Willem Feitama voor drie-negende en Pieter Clicquetvoor twee-negende. Uit het twee dagen later bij dezelfde notaris Pieter Schabaalje op-gemaakte huwelijkscontract tussen Pieter

Clicquet en Anna Maria Graver blijkt datde zaken zeer voorspoedig gaan. Volgens dit contract zal de bruidegom fl 100.000,- inde nieuwe compagnie inbrengen, die hem door zijn vader zijn toegezegd, alsmedefl 26.000,- als moederlijk erfdeel. Als de verdeling van de winst evenredig aan deingebrachte gelden mag worden gesteld, kan het totale kapitaal van de ondernemingop meer dan fl 500.000,- worden geraamd. Hoewel geen latere contracten gevonden zijn, is de voor 6 jaar aangegane compagnieongetwijfeld in 1735 voortgezet want in een op 25 januari 1736 door notaris Jan Ardi-nois opgemaakt testament legateert Jean Clicquet aan Willem Feitama &quot;die met hemin societeyt van negotie is&quot;, fl 6.000,- tot een gedachtenis, alsmede het recht om in zijnhuis in de Warmoesstraat te mogen wonen tegen een jaarlijkse huur van fl 1.000,-.Daarna schijnt Willem Feitama zich spoedig als zelfstandige koopman gevestigd tehebben, want in

het laatste testament van Jean Clicquet, gedateerd 23 juni 1747,komt Willem Feitama niet meer voor. De toegenomen welvaart van Jean Clicquet zal hem tot het besluit hebben gebrachtde zomers met zijn gezin buiten de stad door te brengen. Op 1 juni 1721 tekent hij eendoor notaris Jan van der Horst te Breukelenopgesteld vierjarig huurcontract voordebuitenplaats Vegtvliet, gepasseerd op het huis zelf met zijn compagnon WillemFeitama als getuige. Dehuur wordt bepaald op f1400,-per jaar. Blijkbaar viel het huisbijzonder in de smaak want op 25 februari 1722 wordt een nieuw huurcontract op-gesteld, nu voor 9 jaar, eindigend op 1 mei 1731. Na de dood van Mr. Willem van den Broeck in 1726 pogen zijn erfgenamen de uit hettestament van de oude Willem van den Broeck stammende fidei-commissaire bepa-ling ongedaan te maken teneinde de bezittingen in Breukelen en omgeving te kunnenverkopen. Mogelijk was voor dit ongedaan maken

een termijn van 50 jaar na de doodvan de testateur van belang, hetgeen kan verklaren dat Vegtvliet in 1722 voor de onge-bruikelijke periode van 9 jaar werd verhuurd. Hoe het zij, Anna en haar zoonsMr. Cornelis en Mr. Willem Jr. van den Broeck verkrijgen op 19 oktober 1730toestemming van de Staten van het land van Utrecht Vegtvliet en de verdere lande-rijen van de hand te doen mits de kooppenningen worden omgezet in obligaties tenlaste van de genoemde provincie, in drie porties te verdelen, met de clausule van ver-binding. Op grond van deze uitspraak kan op 27 februari 1731 in de Amsterdamsche Courantde volgende advertentie verschijnen: &quot; Op Saturdag den 3 Maert, 's namiddags ten 3uuren, zal binnen Utrecht by den Wynkoper Th. Pauw in den Doms Toren, op hetOude Kerkhof publyk worden verkogt, een vermakelyke en welgelege Heeren Huy- 31



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 zinge, verzien met een Zaal van 40 voeten lang, en 20 breed, met verscheyde Boven-en Beneden-kamers, Kelders, Soiders, en andere gemakken, een groot Somerhuys,schoone Stal voor 6 Paerden, Koetshuys, Tuynmanshuys, Hoven met keurlyke Vrug-ten voorzien, Sterrebosch, en andere opgaende Plantagien, genaemt VEGTVLIET,gelegen aen de Westzyde van de Rivier de Vegt, digt by den dorpe van Breukelen,hebbende zyn uytzigt voor op de Rivier de Vegt, en achter op de Ryweg, en nog eengestoelte in de kerk voor 8 menschen; mitsgaders nog de boere en de HuysmansWoninge, voorzien met verscheyde Vertrekken en Commoditeyten, van Stallingen,Hooybergen, als anders, met omtrent 34 a 35 Morgen so Wey- ais Hooyiand; gelegenonder Breukelen, Oorts-geregt, Breukelerweert en Breukeleveen, te zamen in huuregebruykt wordende by de Heer Jean Clicquet,

en Cornelis Cornelisz. Broer; gelykook ten zelven dage nog zullen worden verkogt eenige andere Partyen van Landeryen,gelegen daer digte by, onder de Geregte van 't Zuyd en Noord-eynde van Portengen:De onderrigting hier van te verneemen by den Notaris Vosch van Avesaat tot Utregt,en by den Waarsman Casteleyn tot Breukelen; zullende de Huyzinge en de Plaats 8dagen voor de Verkoping by ieder konnen werden bezien, en de Boere Plaats alledagen.&quot; Vergelijking met Afbeelding 2 maakt duidelijk dat de lengte van de zaal ietsoverdreven is voorgesteld; verder blijkt de plaats een sterrebos te bezitten, maar meerwordt over de tuin niet gezegd. Dit wijst er op dat Mr. Willem van den Broeck slechtsin bescheiden mate was meegegaan met de na ca. 1680 ingezette manie van kostbaretuinaanleg, hetgeen bij vergelijking van de enkele gravure in &quot;De ZegepraalendeVecht&quot; (Afbeelding 4) met die van andere buitenplaatsen

bevestigd wordt.Uit de transportakten in de rechterlijke archieven van Breukelen en Breukelerwaardblijkt dat Jean Clicquet zowel de buitenplaats als de hofstede met de boerenwoning(bewoond door de in de advertentie genoemde Cornelis Cornelisz. Broer) en dedaarbij behorende landerijen heeft gekocht. Over de laatste 16 levensjaren van de nieuwe eigenaar van Vegtvliet is weinig te mel-den. Met zijn buurman Jan Nicolaas van Eijs(1691-1758), bewoner van de noordelijkvan Vegtvliet gelegen buitenplaats Hoffwerk, raakt hij al spoedig in een geschilgewikkeld over het maken en onderhouden van een kade of waterkering tegen deVecht, op de Vechtdijk (dus langs de Hereweg). Volgens een akte van 4 oktober 1731beslissen de schout en poldermeesters van de Breukelerwaard dat Jean Clicquet twee-derde voor zijn rekening dient te nemen en Jan Nicolaas van Eijs eenderde. Dat JeanClicquet de tuin heeft verfraaid, mag men afleiden uit een

aantekening, gedateerd 6juni 1735, in het kasboek van de Amsterdamse beeldhouwer Michiel Emanuel Shee(of Schee, ca. 1697-1739) over levering van &quot;vier bentemer steen borstbeelden en vierblauwe steen termen en een blauw steen pedistaal&quot; voor f1433,-.&quot; Uit het bekendeAmsterdamse Kohier van de Personeele Quotisatie over het jaar 1742 blijkt dat JeanClicquet in dat jaar drie dienstboden heeft, een huis met een huurwaarde vanfl 1.160,- per jaar bewoont, een buitenplaats en een koets met twee paarden bezit enhet aanzienlijke jaarinkomen van (ten minste) fl 10.000,- geniet.Op 19 februari 1743 - hij heeft dan reeds de leeftijd van 78 jaar bereikt - koopt JeanClicquet volgens een akte verleden door notaris Joan Stoesak te Breukelen, van JanElias Huydecoper (1669-1744), Heer van Maarsseveen en Neerdijk, eigenaar van debuitenplaats Goudestein te Maarssen, burgemeester van Amsterdam, de nogaanwezige

grafkapel gelegen aan de noordzijde van de Hervormde Kerk te Breukelen,met de ingang in de kerk; de koopsom bedraagt fl 1.000,-. Hieruit kan volgen dat Jean 32









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 Afb. 6 De nieuwe achtergevel van Vegtvliet na de verbouwing van ca. 1750: litho door P.J. Lulgers(1836),,. Afb. 7 Idem, de voorgevel; litho door P.J. Lutgers (1836),,.36





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 Afb. 8 Wapens van de grootouders van Jan Clicquet (1730-1788). ontleend aan het I8de-cemvscmanuscript van Schulerus &quot; Wapens van verscheijden adeleijken. deftigen en braven burgerleijkenfamilien&quot; in de Bibliotheek van de Technische Hogeschool Ie Delft (copyright BibliotheekTechnische Hogeschool, Delft). 38







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 de rooms-katholieke armmeesters zich later altijd van hun gezamenlijke functie alsgrafbewaker bewust zijn geweest, valt te betwijfelen. 1776-1796: Pieter Vrij en Maria Aitius De nieuwe eigenaar van Vegtvliet was van doopsgezinde huize, op 17 februari 1726geboren als zoon van de koopman Pieter Vrij Sr. en Cornelia Christina Willink. AlsPieter op 9 april 1751 in ondertrouw gaat met de 26-jarige Maria Aitius wonen zijnouders op de Herengracht {nr.486) bij de Vijzelstraat. Hier is voor de doopsgezindePieter sprake van &quot;buitentrouw&quot;, want de wees Maria was gereformeerd gedoopt inde Nieuwezijdskapel op 22 december 1724. Vermoedelijk is het jonge paar bij deouders van Pieter ingetrokken. Reeds op 7 juli 1751 wordt door notaris Jan Ardinois het (enige) testament van PieterVrij en Maria Aitius opgemaakt, waarbij zij elkaar als erfgenaam aanwijzen. Zes da-gen

later verklaren zij van de executeurs-testamentair van haar vader Laurens Aitiushaar erfdeel ontvangen te hebben, waaronder obligaties, meubelen en ruim fl 20.000,-in contanten. Op 16 april 1752 wordt in de Zuiderkerk een dochtertje gedoopt, datechter na enkele dagen overlijdt. Ook in 1753 vinden we nog de begrafenis van eenkind van Pieter Vrij Jr. in de Nieuwe Kerk vermeld. Het huwelijk is verder kinderloosgebleven. Het gaat de koopman Pieter Vrij kennelijk voor de wind want in 1763 koopt hij voorfl 26.000,- het pand Herengracht 482, dat zij tot hun dood hebben bewoond. In 1772volgt de aankoop van de buitenplaats Postwijk, aan de Angstel onder Baambruggegelegen.^'' In 1776, het jaar waarin zijn vader overlijdt, doet hij dit buiten weer van dehand en wordt voor fl 32.000,- eigenaar van Vegtvliet. Misschien heeft het feit dat debuurman Matthijs Ooster van Herengracht 488 de noordelijk aan Vegtvlietgrenzende buitenplaats Hoffwerk

bewoonde, bij deze aankoop een rol gespeeld. Eentweetal huurcontracten, op 14 oktober 1788 door notaris Joan Stoesak te Breukelenverleden en op Vegtvliet getekend, tonen dat de nieuwe eigenaar de drieboerenhofsteden in bezit heeft gehouden. Op 65-jarige leeftijd is Pieter Vrij op 25 april 1791 te Amsterdam overleden en vijfdagen daarna in de Nieuwe Kerk begraven. De weduwe houdt de buitenplaats nogaan tot 1796, maar dan vindt de overdracht plaats aan Wijnandus van Driest. Op 5november 1803 wordt haar stoffelijk overschot bij dat van haar man begraven. In hetvolgende jaar komt ook het huis Herengracht 482 in de veiling en wordt voorfl 25.800,-verkocht. 1796-1807: Wijnandus van Driest en Johanna Elisabeth Koekebakker Als Maria Aitius op 2 november 1796 Jacob de Jong, schout te Breukelen, machtigtom voor haar de hofstede Vegtvliet te transporteren aan Wijnandus van Driest, is deomschrijving van de buitenplaats

grotendeels gelijk aan die bij de vorige verwisselingvan eigenaar, twintig jaar eerder. In de prijs van fl 26.100,- is opnieuw de boerenhof-stede mede genaamd Vegtvliet begrepen, alsook &quot;Den Del&quot;, 7 morgen groot. Van deca. 31 morgen land van de eerstgenoemde boerderij wordt 2,5 morgen afzonderlijkverkocht aan Mr. Hendrik Nicolaas Tonis, bewoner van het buitenplaatsje Hooger-lust, ten zuiden direct grenzend aan Vegtvliet. Voorts gaat de aan de overzijde van de 41



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 Vecht gelegen boerenhofstede met 27 morgen land naar Anthony Frangois van derVoort (1756-1827), die via zijn vrouw aan de Willinks geparenteerd was.De nieuwe eigenaar van Vegtvliet was de zoon van Paulus van Driest (1707-1783) enJohanna Kruyskerk (1711-1789), op 10 augustus 1742 in de Westerkerk gedoopt.^'Op 16 april 1765 trouwt Wijnandus in de Nieuwe Kerk met de 20-jarige Johanna Eli-sabeth Koekebakker, op 23 augustus 1744 in de Oude Kerk als dochter van AdriaenKoekebakker en Jacoba Maria Luykink gedoopt. De bruidegom woont dan op deNieuwendijk en de bruid op de Keizersgracht. Volgens het Naamregister van alle He-ren Kooplieden enz. woont Wijnandus van Driest ook in 1767, 1768 en 1771 op deNieuwendijk en handelt hij, evenals Jan Clicquet, in Oost-Indische katoen en linnen.Tien jaar later wordt gesproken van de Gebroeders van Driest,

gevestigd op de Bui-tenkant. Dat Wijnandus zich als koopman breed opstelde, blijkt uit een contract, op29 augustus 1786 voor notaris Paulus Huntum gepasseerd, waarin hij met zijn broerPaulus een &quot;negotie en fabricq van Inlandsche tabak&quot; voortzet. Op 28 maart van dat-zelfde jaar wordt de (enige) zoon Paulus Wijnandus (1786-1835) in de Oosterkerk ge-doopt. Verdere akten tonen aan dat Wijnandus van Driest Breukelen al veel vroeger dan1796 kende. Van 5 augustus 1782 dateert een akte over een erfenis, gepasseerd op dehofstede Bijgeval te Breukelen (notaris Joan Stoesak). Uit een akte verleden door no-taris Cornelis van der Linden te Breukelen, weten we dat Frederik Brouwer, gehuwdmet Margaretha Maria Koekebakker, zuster van Wijnands vrouw, in 1790 aan hemgeld schuldig is, met o.a. de steenbakkerij Vecht en Rhijn te Breukelen als onderpand.Wijnandus van Driest heeft Vegtvliet maar kort in bezit gehad, tot

1807. Op 14 sep-tember van dat jaar wordt op het herenhuis een akte gepasseerd waarin hij Willemvan der Veen, gerechtsbode te Breukelen, machtigt de buitenplaats inclusief de boe-renhofstede met in totaal 28 morgen land voor het gerecht te transporteren aanvrouwe Agatha Boonen, weduwe van Arent van der Werff van Zuidland, prijsfl 28.000,-. Zeven morgen land worden nog publiek verkochten komen voor fl 6.950,-in handen van Albertus Richardus Jolles, eigenaar van de buitenplaats Groenevecht,en Pieter Henderik Dronsberg van de buitenplaats Vijverhof; zij verdelen later on-derling het land zodanig dat Groenevecht van een vrij uitzicht over de Vecht naar hetwesten verzekerd is. Wijnandus van Driest en Johanna Elizabeth Koekebakker zijn beiden in 1823overleden; zij is op 7 april te Utrecht begraven, hij op 15 november te Amsterdam. 1807-1815: Agatha Boonen Na Wijnandus van Driest krijgt Vegtvliet en eigenares van wie de

band met Amster-dam minder duidelijk is dan bij de vroegere eigenaren. Agatha Boonen werd op 11april 1742 te Dordrecht als een van een tweeling gedoopt; haar ouders zijn ChristiaanBoonen enClara van der Linden. Op 19 augustus 1761 trouwt zij met de eveneens teDordrecht woonachtige Arent van der Werff (1741 -1807), zoon van Adriaan van derWerff en Barendina Bosman. Van een drietal kinderen vinden we de doop vermeld:Barendina op 6 februari 1763, Adriaan op 23 april 1764 en Christiaan op 9 november1776. Pas na de dood van haar man (in latere akten steeds aangeduid als Arent van derWerff van Zuidland), op 26 maart 1807 in de Grote Kerk te Dordrecht begraven, 42









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 is. Vanaf 1823 krijgen zij in de zomer te Breukelen gezelschap van het gezin van GerritDuuring (1780-1855), broer van Jan Coenraad en makelaar te Rotterdam, die in datjaar de ten zuiden van het dorp gelegen buitenplaats Vredenoord aankoopt.Jan Coenraad Duuring ontpopt zich in de akten als een landheer die steeds bezig iszijn grondbezit te vergroten en daarom de aanduiding in de akten als grondeigenaaralle eer aandoet. Behalve land in de Otterspoorbroek, de polder van Kortrijk enz.,koopt hij op 21 april 1830 de tegenover Vegtvliet ten oosten van de Vecht gelegen boe-renhofstede Groenlust met ruim 28 ha wei- en hooiland en op 7 maart 1832 eveneensde iets zuidelijker gelegen hofstede Voortwijk met ruim 29 ha. Inmiddels kan hij zichHeer van Cockengen en Kortenhoef noemen. Dat Jan Coenraad Duuring niet alleen landheer is, maar ook als hereboer moetworden

aangemerkt, blijkt nadat hij op 5 december 1834, dus nog in hetzelfde jaar alszijn schoonmoeder, waarschijnlijk vrij plotseling op Vegtvliet is overleden. De 45-ja-rige Albertine Henriette blijft achter met haar twee kinderen Henriette Albertine enGerard Daniel, resp. Men bijna 12 jaar oud. Op 24 februari van het volgende jaar laatde weduwe de aan anderen toevertrouwde roerende goederen beschrijven. Eerstbegeeft men zich naar de paardestal en het koetshuis, de oranjerie en de koepel vanVechtstroom, daarna naar de paardestal met haar vijf paarden en het koetshuis vanVegtvliet, vervolgens naar de boerenhofsteden Groenlust en Voortwijk, waar zowelde levende have als het hooi en het gereedschap wordt opgeschreven en geschat. Beideboerderijen blijken niet door een boer maar door een arbeider bewoond te worden.Tenslotte komen de ca. 1827 door Jan Coenraad Duuring in eigendom verkregenbuitenplaats Groenevecht en de elders

gelegen bezittingen aan de beurt. Als men deoogst van de hele dag, van s'morgens acht tot zes uur in de avond, bij elkaar optelt,komt men tot een totaal bedrag van fl 7.315,35. Reeds spoedig worden biljetten aangeplakt waarin de vrijwillige verkoping op de hof-steden Groenlust en Voortwijk aan het Zandpad onder Breukelen St. Pieters wordtaangekondigd van het hoornvee en de paarden, door Jan Coenraad Duuring &quot;uitliefhebberij aangefokt&quot;. Op 8 april 1835 vindt dezeopenbare verkoping plaats, waar-van de totale opbrengst fl 5.001,75 bedraagt. Maar hierbij blijft het niet. Op 7 mei1836 worden namens Albertine Henriette Gildemeester en haar kinderen de boeren-hofstede Groenlust, de landerijen in de polders ten westen van Breukelen en de bui-tenplaats Vechtstroom, waarvan het herenhuis reeds was geamoveerd, ten verkoopaangeboden. Van deze goederen blijft alleen het laatstgenoemde perceel onverkocht.De hofstede

Voortwijk wordt op 4 maart 1840 publiek verhuurd aan CornelisSchoonderwoerd die we reeds in 1835 als de op de hofstede woonachtige arbeider vin-den vermeld. Op 15 april wordt ook de aldaar nog aanwezige levende have en het ge-reedschap openbaar verkocht, waarbij Cornelis Schoonderwoerd de belangrijkstekoper is. De weduwe Albertine Henriette Gildemeester heeft haar man bijna twintig jaar over-leefd; op 24 november 1854 is zij op 65-jarige leeftijd op Vegtvliet overleden. 1854-1871: Gerard Daniel Duuring en Louise Marie Rosette van der Hout Met het overlijden van Albertine Henriette Gildemeester kwam er na bijna tweeeeuwen een definitief einde aan het gebruik van Vegtvliet als zomerverblijf van Am-sterdamse koopmansgezinnen. Vanaf dat jaar zou het huis permanent bewoond gaan 46





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 Afb. 9 Vegtvliet na de verbouwing van 1856: gewassen tekening door P.J. Lutgers (1870) in het Cen-traal Museum te Utrecht (copyright Centraal Museum, Utrecht). A/b. lOIdem, de Vechtzijde; gewassen tekening door P.J Lutgers (1868) in het Centraal Museum teUtrecht (copyright Centraal Museum, Utrecht). 48



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 Voortwijk zal het bestaande uitzigt van de huizinge Vechtvliet aan de overzijde overhet land voor gemelde huizinge gelegen door bebouwingen of beplantingen nietmogen benemen&quot;. Ruim drie bunder wei- en hooiland onder de gemeenteWeespercarspel gaan voor fl 2.540,- naar de op Vroeglust te Breukelen wonendesteenfabrikant Dirk Jut. Tenslotte koopt de Hervormde Kerk van Ter Aa voor fl 75,-de eveneens bij Vechtstroom behorende dubbele bank in de kerk van dit dorp.Blijkbaar was Albertine Henriette Gildemeester een groot liefhebster van planten enbloemen geweest want op 3 juli 1855 worden openbaar meer dan duizend met namegenoemde planten verkocht, waaronder ruim zestig sinaasappelboompjes; van eengedeelte is Gerard Daniel Duuring zelfde koper. De totale opbrengst is fl 359,45. Dathij zich duchtig met de opstand van de buitenplaats bemoeid

heeft, toont eenverkoping op 30 november van hetzelfde jaar, waarin naast hakhout een groot aantalzware bomen van allerlei soort wordt geveild met een totale opbrengst vanfl 2.052,50. Eerst op 27 april 1856 wordt notaris Nicolaas Franfois Snel op Vegtvliet uitgenodigdom de boedelscheiding te voltrekken. Dan horen we dat Albertine HenrietteGildemeester in haar testament haar zoon de keuze en het recht heeft gelegateerd omde buitenplaats Vechtvliet met de aan de overzijde van de Straatweg gelegen daarbijbehorende boerderij in zijn erfdeel over te nemen, hetgeen alzo geschiedt. Slechts eengedeelte van de erfenis, ter waarde van fl 107.855,75 wordt financieel afgerekend;verdere schuldbekentenissen, obligaties en aandelen blijven onverdeeld.Zo is Gerard Daniel vanaf dat moment officieel eigenaar van de buitenplaats Vegt-vliet. Terwijldeeerstedrie van de talrijke kinderen, Albert Henri Jean Conrad(4april1848), Antoine Christiaan (28

maart 1852), Gerardine Louise Marie (3 augustus1853) nog op Vechtstroom geboren zullen zijn, is dit Vegtvliet voor de andere vijf:Pauline Henriette Albertine (3 juli 1855), Willem Hendrik Eduard (22 februari 1857),Henriette Albertine (15 januari 1859), Louise Gerardine (29 september 1860) en JanCoenraad (30 januari 1864). De verbondenheid van Gerard Daniel met zijn woon-plaats kan blijken uit het feit dat hij achtereenvolgens lid van de gemeenteraad, wet-houder en burgemeester van Breukelen Nijenrode is geweest.Ongetwijfeld is Gerard Daniel kort na de overdracht van het herenhuis op zijn naammet de verbouwing begonnen. In de lijst van de op 18 december 1856 openbaar ver-kochte goederen vinden we hiervan de weerslag; genoemd worden o.a. 23 vensterra-men, een koperen fonteinbak, een houten en een marmeren schoorsteenmantel, eengootsteen, 11 deuren waarvan 7 met behangsel, 2 vensterluiken, 3 kozijnen en, alslaatste

en voor ons interessantste nummer, 2 stenen nissen. Na de ingrijpende wijzi-ging van het gebouw door Pieter Clicquet ruim een eeuw eerder, was er waarschijnlijkweinig aan veranderd. De nieuwe bestemming voor permanente bewoning voorzomer en winter zal de voornaamste aanleiding zijn geweest het huis opnieuw onderhanden te nemen. We mogen Gerard Daniel Duuring er bijzonder dankbaar voor zijn dat hij (naWillem van den Broeck) als eerste vaste bewoner van het huis - zelf overleed hij er op15 februari 1871 - de voorgevel heel wat hoger heeft gewaardeerd dan de wandelendepredikant Craandijk, die oordeelde: &quot;Het huis van Vechtvliet, althans de gevel dienaar de straatweg gekeerd is, is een zwaar, niet zeer smaakvol gebouw in overladenrococostijl, met een veel te groot, overdadig met krulwerk versierd ornament aan dekroonlijst en nissen met beelden in de plaats van ramen aan weerskanten van de 49



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 AJb. 11 Vegtvliet na de recente restauratie (copyright Florian Lem. Utrecht).



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 deur.&quot;&quot; Juist deze zo karakteristieke gevel was het waard zo goed mogelijk in haaroorspronkelijke staat behouden te blijven. Vanaf de bouw was zij vrijwel zondervensters geweest, maar hierin kwam nu verandering. Het was inderdaad weinigaantrekkelijk dat de bewoners noch op de beneden- noch op de bovenverdiepinguitzicht op de langzamerhand drukker geworden straatweg hadden en de stralen vande ondergaande zon moesten missen. Bovendien zal het in de kamers erg donker zijngeweest met alleen ramen in de zijgevels. De acht vensters zijn met grotezorgvuldigheid aangebracht. Het inhakken van de raamopeningen en het daarnaafwerken met steenkleurige cement is bijzonder goed uitgevoerd; het metselwerk vande dammen tussen de ramen op de plaatsen waar de nissen met beelden waren ge-weest, werd met de elders vrijkomende stenen zo

vakkundig gerestaureerd dat slechtsmet moeite op enkele plaatsen uit het steenverband kan worden afgelezen dat demuur niet in deze uitvoering werd geboren. Verder werden blijkbaar vele ramen ver-nieuwd en is er intern ook het een en ander veranderd, met name betrof dit de deuren.De zijkamers (ook rechts van de ingang; eerst in de dertiger jaren van deze eeuw werdde zaal weer op de oorspronkelijke grootte teruggebracht) kregen de in de 19de eeuwpopulaire schuifluiken voor de ramen, terwijl de schuifdeuren tussen de hal en de eet-kamer eveneens toen zullen zijn aangebracht. Tevens werden enkele nieuwe schou-wen geplaatst, maar de indeling van het huis is gelukkig ongewijzigd gebleven. Ookhet fraaie stucwerk in de hal en de eetkamer bleef gespaard.De door Lutgers ca. 1870 voor de tweede keer getekende aanzichten van de voor- enachterzijde van het huis (Afbeelding 9 en 10) tonen het uitwendig resultaat van

dezeverbouwing. De beelden van Ignatius van Logteren, waarvan we de stenen nissen opde veiling tegenkwamen, waren op het bordes boven de voordeur geplaatst; deze wei-nig fraaie oplossing heeft meer dan driekwart eeuw stand gehouden tot de beeldennaar de begane grond links en rechts van de buitentrap verhuisden.Hiermede is dit eerste en voorlopige overzicht van Vegtvliet en haar bewoners gedu-rende de eeuwen dat het huis als zomerverblijf in gebruik was, tot een einde gekomen.Sinds de recente restauratie - de grote beurt die het huis blijkbaar eens per eeuw nodigheeft - praalt het weer in zijn oude luister (zie Afbeeldingen 1 en 11) en herinnert hetons aan een verleden waarin de welvaart van Amsterdam ook op de boorden van deVecht een onuitwisbaar stempel drukte. Breukelen, maart 1984                                                                            R. Plomp 51





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 De zonnewijzers aan hotel de Kampioente Nieuwersluis In het voorjaar van 1983 werd mevrouw Van Cittert-Eymers door de heer A.J.A.M.Lisman attent gemaakt op de dubbele zonnewijzer hoog aan de hoek van Hotel DeKampioen te Nieuwersluis. Weliswaar had mevrouw Van Cittert-Eymers in 1972 een boek geschreven waarin allehaar toen bekende zonnewijzers van Nederland waren beschreven, en hadden deleden van de in 1978 opgerichte vereniging De Zonnewijzerkring steeds in het heleland gespeurd naar nieuwe vondsten, maar de zonnewijzers van De Kampioen warennooit opgemerkt.... Was het een wonder? Wie hier per auto over de brug rijdt heeft zijn ogen wel andersnodig dan om naar boven te turen; wie per boot hier doorvaart moet alle stuurmans-kunst aanwenden om geen averij te krijgen; zelfs de wandelaar moet hier op zijn tellenpassen. Maar zelfs iemand

die eens voor de brug moet wachten zou dat stel zonnewij-zers niet opvallen. De stijlen waren verdwenen, de stenen waren vies verkleurd en zoverweerd dat de lijnen en tekens bijna niet te zien waren, en de randen waren bij eenvroegere verfbeurt in dezelfde zwarte kleur als de dakgoot geverfd waarbij menkennelijk met welbehagen de fraai ingebeitelde uurcijfers ook met zwarte verf had op-gevuld. Met de kijker bekeken bleek het een rijke vondst te zijn: op beide wijzerplaten warennl. ook datumbogen te zien, naar de dierenriem ingedeeld, met de daarbij behorendetekens van de dierenriem en ook een horizonlijn. Hier en daar in de Vechtstreek is nog wel eens een oude zonnewijzer te zien aan de ge-vel van een kerk of van een particulier huis, maar in de regel zijn dat eenvoudige zon-newijzers zonder opsmuk. Op Huis Valkenheining in Loenersloot zit ook een dubbelezonnewijzer, op beide hoeken, maar de zonnewijzer aan De Kampioen is

veel rijkerenbovendien is alles ingebeiteld, terwijl andere zonnewijzers vaak op de muur geverfdzijn. De Zonnewijzerkring vond het de moeite waard deze zonnewijzers te restaureren. Opons verzoek heeft de beeldhouwer van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, deheer Overeem, de steen beoordeeld. Naar zijn mening was de kwaliteit van de Bent-heimersteen zo goed dat een restauratie zeker verantwoord was mits enkele uitge-weerde plekken werden aangevuld en de lekkende goot op de hoek werd hersteld. Deheer Hagen, secretaris van de Zonnewijzerkring, heeft de wijzerplaten bemeten endoorgerekend, en daarnaar de berekening van de stijlen gemaakt met een voorlopigontwerp. Intussen had de heer Lisman als bestuurslid van de in Loenen gevestigde R. vanLuttervelt Stichting in het bestuur ook het herstel van deze zonnewijzers bepleit. Na- 53





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 Gemeten op de zon wijkt de voorplaat - 36° af van zuid naar oost en de plaat aan dezijgevel + 42° van zuid naar west.De wijzerplaat aan de voorgevel is 71 cm breed en 61cm hoog; de wijzerplaat aan de zijgevel is even hoog maar 75 cm breed.Oorspronkelijk moeten de platen goed in het lood hebben gestaan, maar in de loopder eeuwen is het gebouw iets verzakt zodat beide platen iets voorover hellen en ookde horizonlijn niet meer zuiver horizontaal loopt. Dit alles beinvloedt de nauwkeurig-heid van de aanwijzing, zowel van tijd als van datum, die vroeger zeer goed moet zijngeweest gezien de nauwkeurigheid van de oude constructie.Dientengevolge moest erbij de restauratie van de stijlen een klein compromis worden getroffen, meer theore-tisch van betekenis dan van praktisch belang. Wat de datumaanwijzing betreft zij hiernog opgemerkt dat in drie eeuwen de helling van

de ecliptica ook iets kleiner gewor-den is maar ook dat heeft op deze schaal geen noemenswaardig effect.De plaat aan de voorgevel, ongeveer zuidoost gericht, geeft de uren aan van 5 tot1(13). De plaat aan de zijgevel,ongeveer zuidwest gericht, wijst aan van 11 tot 8(20).Het fond van de wijzerplaten is zachtblauw geverfd, de randen zijn azuurblauw; deuurlijnen zwart en de fraaie uurcijfers geel. Van de ene plaat doorlopend op de andere ziet men een horizontale gele lijn, die de ho-rizon vormt, en waarop de tijden van opkomst en ondergang van de zon zijn te zien.Onder de horizonlijn vindt men de roodgeverfde datumbogen, oudergewoonte inge-deeld naar de data waarop de zon in een volgend teken van de dierenriem treedt,hetgeen omstreeks de 19e tot 23e van de kalendermaand het geval is. Die lijnen zijn De zonnewijzers na de restauratie. Foto gemaakt dd. 3 december 1983. 55
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