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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 4. Plattegrond. Afb. 5. Noordgevel. 23



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 6. Westgevel. Het hang-torentje op de zuidwesthoekzal in 1672 tot de helft inge-kort zijn. Afb. 7. Oostgevel. De afbeeldingen 4, 5, 6 en 7 tonen de plattegrond, de noord-, de oost- en dewestgevel. In de westgevel zijn geen vensters getekend daar de aanwijzingendaarvoor te summier waren. Het hangtorentje aan de zuidwestzijde is waar-schijnlijk bij de belegering in 1672 beschadigd en ongeveer gehalveerd (zie afb.3, Jb. '93, en afb. 1). Afbeelding 1, Jb '93, is in kleur opgenomen in het bijzonder fraai uitgegevennieuwe kastelenboek Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht blz. XXVI nr. 39(doch spiegelbeeldig). Op blz. 269 t/m 273 wordt het kasteel en de bewoningsgeschiedenis behandeld,waarbij gegevens uit een groot aantal bronnen bijeengebracht zijn. Loenen 1996 E. Munnig Schmidt 24

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Beek en HofP Het onlangs als gemeentehuis in gebruik genomen buitenplaatsje Beek en Hoffheeft een lange geschiedenis. 17e eeuwReeds in 1652 is de naam van de eigenaar van de grond waarop de buitenplaatswerd gesticht in de archieven te vinden. Cornelis Dirksz Schaap is zijn naam,die in dat jaar de &quot;huysing en de henniptuyn, beplant jegenwoordig met hen-nip&quot; kocht van Cornelis Nijden. Op de kaart van Loenen uit ca. 1650 is op deplek waar later de buitenplaats lag een huis getekend met bomen (boomgaard?)erachter, afb. 1. Het goed zou een eeuw lang in de familie blijven. Stichter van de buitenplaats &quot;Limburg&quot;Zijn dochter Neeltje trouwde met Jan Abrahamszn van Limburg(h) en brachthet bezit als erfenis mee. Hun zoon Cornelis (1654-1706) is waarschijnlijk de-geen, die het terrein herschiep in het kleine lusthof, dat op de kaart van

Loenenvan 1726 aangegeven staat als toebehorend aan de weduwe Van Limburgh, afb.2. Deze weduwe was Gouda Willink (1655-1733), die in tweede echt met Corne-lis van Limburgh was getrouwd. Alleen uit haar eerste huwelijk met Jasper vanGent had zij een dochter Gouda (1675-1699), die met Jacob van Beeck (1670/1-1745) in het huwelijksbootje stapte. Uit hun verbintenis resulteerde een dochterCornelia Gouda van Beeck (1696-1716), die haar achterneef Pieter Pietersz vanBeeck (1695-1718) tot echtgenoot verkoos. Beiden stierven voordat zij nage-slacht hadden kunnen verwekken. Opmerkelijk genoeg bezat de vader van Pieter Pietersz van Beeck sr. aan hetGein een buitenplaats, die hij Beeck en Hoff had gedoopt, een voorbeeld datzijn neef Jacob aan de Vecht zou navolgen. Grootmoeder Gouda van Limburgh-Willink overleefde dus zowel haar kind alshaar kleindochter. Haar schoonzoon Jacob van Beeck (I) kreeg echter uit

zijntweede huwelijk, met haar nicht Hildegonda Willink (1681-1718) een zoon Jacob(II) (1718-1795) zodat er uiteindelijk toch een erfgenaam was. &quot;Beek en Hoff&quot;Jacob van Beeck (I) erfde de buitenplaats in 1733 van zijn schoonmoeder enzal die omgedoopt hebben in Beeck en Hoff Dat oude namen een taai leven 32
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 5. Beek en Hoffin 1832. A. Huis Beek en Hoff, B. Fabriek, C. Boteniiuis, D. Vechtkoepel,E. Koetshuis, F. Hooprust, G. Vrederust, H. Molen (Kadastraal Minuutplan). Fabriek en produkten De fabriek werd o.a. ingericht voor het branden van beenderen teneinde daaruitbeenderzwart, een verfkleurstof, te maken. De beenderen werden per schip uitde grote steden aangevoerd waar zij zullen zijn verzameld uit vele slagerijen,daar van centrale slachthuizen nog geen sprake was. Het wekt dan ook geen ver-wondering dat de omwonenden protest aantekenden tegen de door de beende-ren verspreide stank. Vooral het bezwaarschrift van de tegenover de fabriek ophet huis Kalorama wonende mevrouw De Meester-de Ranitz spreekt wat datbetreft boekdelen: &quot;... dat de ondervinding haar gedurende haar 26-jarig verblijfop den huize 'Ca-lorama' heeft geleerd, dat die

grondstoffen alvorens verwerkt te worden, zeerhinderlijke en walgelijke uitdampingen verspreiden, en het meermalen gebeurtdat schepen die met grondstoffen beladen (zijnde rauwe beenderen, waaraanzich veelal reeds in staat van rotting zijnde deelen bevinden) dagen lang in deonmiddellijke nabijheid der thans bestaande fabriek en dus ook van haar wo-ning liggen, etc.&quot; 40













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 8. Op de achtergrond het huis &quot;Hooprust&quot; met rechts de fabrieksgebouwen en Hnks hetoude koetshuis, dat een verdieping hoger was dan heden, links het hek van de overtuin vanBeek en Hoff (archiefVan Westrop). linksvoor geantiquiseerd met gebrandschilderde ramen, een eiken schouw eneen hoge lambrizering. In de voorkamer rechtsboven heeft hij mogelijk hetfraaie 18e-eeuwse met bloemen beschilderde behang laten aanbrengen. Allevensters aan de zij- en achterkant werden door hem aan de bovenkant van ge-kleurde glas-in-lood ramen met fraaie Jugend-stil motieven voorzien, die hethuis gelukkig nog sieren. De oorspronkelijke glazen voor- en achterdeuren werden in 1918 met de nog be-staande empire panelen dicht gemaakt tegen de inkijk. Van 1914 tot 1918, Ie We-reldoorlog, kreeg de familie inkwartiering van militairen. Daar de drie dochtersde

huwbare leeftijd naderden besloten vader en moeder Ameschot dat de fami-lie de oorlog in Amsterdam zou uitzitten hetgeen geschiedde Tuin en beeldenBuiten heeft hij op de hoek van de tuin aan de Zuidwestkant een zeskantigetheekoepel doen plaatsen, die afkomstig is van kasteel Bolenstein in Maarssen, 46



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 9. De 18-eeuwse zeskantige theekoepel van Kasteel Bolenstein te Maarssen is net op eenschuit geschoven voor vervoer naar Loenen. Hij zal daar de tuin van Beek en Hoff gaan sieren(noot 4) (archief Van Westrop). afb. 9. Ook de met Lodewijk XIV snijwerk versierde steigerbank in de overtuinIieeft hij laten neerzetten samen met de lange zandstenen balustrade, die zijnterrein van de Vecht scheidde, afb. 10. In de tuin was een verwarmde kas annex oranjerie, een pauwenhok en een ditoeendenhok in de sloot bij de molen. Nog steeds staan er hardstenen sokkels. Inzijn tijd stonden er ook vier zandstenen beelden, afb. 11, uit het 2e kwart vande 18e eeuw, die de vierjaargetijden voorstelden. Deze waren in 1905 uit eenAmsterdamse grachtentuin gekomen. In 1942 zijn de drie nog vervoerbareexemplaren naar Utrecht verkocht en staan nu bij het buiten &quot;De Voorn&quot;

inde Meern. Het doopvont uit de grote kerk, dat tijdens de beeldenstorm in 1566in de Vecht was gesmeten is bij baggeren een keer opgevist en stond lange tijdin de tuin van Beek en Hoff. De zusters hebben het weer aan de kerk teruggege-ven. 47





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 11. De drie dochters Ameschot, v.l.n.n Ehse, Cato en Marie achter het huis met rechtseen van de vier beelden, Flora, de lente uitbeeldend (familiearchief Van Westrop). keuken. Boven waren links drie slaapkamers en rechts de kamer van de moederoverste en een ziekenzaaltje. Al snel werd tot uitbreiding overgegaan. Dit besluithad tot gevolg dat het bestaande drie ramen brede pand (12 x 13.5 m) naar hetZuiden fors werd uitgebreid met een L-vormige aanbouw. Daarin werden in1938 21 cellen gemaakt en in 1939 kwamen daar nog 9 bij. Architect Th. vande Wardt deed dit overigens uiterst zorgvuldig in dezelfde stijl en met vrijweldezelfde baksteen als van het oude huis. Alle ramen in de voorgevel en de aan-bouw werden in staal uitgevoerd waardoor het vooraanzicht een geheel vormt.Achter de nieuwe vleugel werd een kapel neergezet. Aan de Zuidzijde kwam in 1968

nog een laag gebouwtje waarin de refter (eet-zaal) een plaats vond welke in 1977 nog werd uitgebreid, afb. 13. Die is onlangsafgebroken ten behoeve van de nieuwe ronde raadzaal. De door Ameschotnaar het Zuiden verlengde muur bleef gehandhaafd, al heeft men daar onlangseen doorgang voor auto's in gemaakt. Langs de Zuidkant van de tuin, op degrens met het buitenplaatsje Vrederust, heeft men een nieuwe muur opge- 49



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 12. Deheer Ameschotop70-jarige leeftijd (familiear-chief Van Westrop). trokken, waarvoor de tuinmuur op &quot;Queekhoven&quot; te Breukelen model heeft ge-staan. In het klooster waren de laatste dertig jaar oudere nonnen gehuisvest, die inLoenen van hun oude dag konden genieten. In 1992 kwam daar een eind aandoordat de instroom van kloosterlingen na de 2e wereldoorlog gestaag was afge-nomen en derhalve na verloop van tijd ook het aantal bejaarde nonnen. De laat-sten verhuisden naar het moederklooster te Heythuizen. 50



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 13. Plattegronden van Beek en Hoffdoor de jaren heen. Bovenaan het oude huisuit 1752, dan de uitbreiding van 1938/'39, deaanbouw van de refter in 1968, de vergrotingdaarvan in 1977, en de huidige aanbouw vande raadzaal (tekening archief Van Hooge-vest). 51





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 niet uitgesloten dat de putti (blote kindertjes) ouder zijn. De vier voorstellingenzijn namelijk van putti, die de attributen van de vierjaargetijden met zich dra-gen, een populair motief voor versieringen op een buitenplaats in de hele 18eeeuw. De gangen zowel boven als beneden hebben een marmeren lambrizering. De eerste kamer links bevat een manshoge 17e-eeuwse eiken lambrizering meteiken schouw waarin blauwe tegeltjes aangebracht zijn. Op deze tegels staankleine landschapselementen en bloemvazen. De grote haardplaat met een voor-stelling van Vrouwe Fortuna completeert dit fraaie geheel. De kamerzijde vande deur is geheel aan deze stijl aangepast d.m.v. coromandel fineer en imitatieebbehout in vakken. De gehele betimmering is door de heer Ameschot aange-bracht. De kamer aan de rechter zijde heeft een lage lambrizering met Lodewijk XIVmotieven en

omlijste bespanning. Boven de deur bevindt zich een withoutengesneden trofee met muziekinstrumenten, een pijlenkoker met boog en tweemet pijlen doorboorde harten. Links achterin lag de keuken met marmeren te-gelvloer en oude witte tegels tegen de muren; in de hoek bij de tuindeur washet &quot;gemak&quot; gesitueerd. De kamer rechtsachter is de grootste en bezit een lagelambrizering. Het plafond dat een gestucte voorstelling gedragen zou hebbengaat nu schuil achter een vakkenplafond. Van deze zaal is nu een gedeelte aan de Vechtzijde afgescheiden voor een kamer,zodat er rechts drie kamers zijn. Het vroegere trappenhuis en de bibliotheekmoesten in 1939 wijken voor de gang naar de nieuwe aanbouw en een nieuweeiken trap is daarvoor toen in de plaats gekomen. De meeste, eiken, deuren zijn nog uit de bouwtijd, ook boven. Op de verdiepingbevindt zich in de kamer rechtsvoor, boven een lage lambrizering, een kleurrijkmet

bloemen op linnen geschilderd behang, dat waarschijnlijk door Ameschotvan elders is ingebracht. Het dateert uit de 18e eeuw en is zeer bijzonder, afb.14. Loenen Augustus 1995                                                       E. Munnig Schmidt 53









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 1. Waterschuiten. Deze werden ook als zeeslepers gebruikt, zoals hier afgebeeld. Vijf wa-terschuiten slepen een koopvaarder over de ondiepte bij Pampus. (A1707 Scheepvaartmu-seum, Amsterdam). waterschuiten (afb. 1) die bestemd waren voor het Hollands Noorderkwartieren ook wel die voor Amsterdam bestemd waren voeren voorbij Weesp de Vechtverder af om bij Muiden de route over de Zuiderzee zeilende te vervolgen. Deandere voor Amsterdam bestemde schuiten draaiden bij Weesp het Smal Weespin waartoe zij de Noordersluis (afb. 2) bij de Muiderpoort moesten passeren.De watertransporten gingen nogal eens met veel moeite en kosten gepaard enwaren in strenge winters wanneer de vaarten dichtgevroren waren somtijds to-taal onuitvoerbaar. Voor zolang het ging bediende men zich dan van een spe-ciaal zwaar gebouwd vaartuig 'De IJsbreker' om de

vaarroute open te breken.De ij sbreker werd dan door enkele tientallen paarden voortgetrokken met daar-achter meerdere schepen die op hun beurt weer door enkele paarden voortge-trokken werden. Minder spectaculair maar minstens zo moeizaam was hettransport van kleinere hoeveelheden water in tonnen op door paarden getrok-ken sleden. Het voor Amsterdam opgehaalde water was niet alleen bestemd voor de brou-werijen maar ook voor andere fabrieken als suikerraffinaderijen, ververijen,enz. Tijdens langdurige perioden van droogte werd ook de aanvoer van water 57







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 de'. Verder werd naar voren gebracht - behoorlijk gechargeerd - dat de havenvan Muiden die van tijd tot tijd verzandde, maar door de schurende werkingvan het water uit de Vecht open gehouden werd, in korte tijd volledig verzandzou zijn. Alle bedrijvigheid op en langs de Vecht zou hierdoor verdwijnen, zoook de handelscontacten met het Noorderkwartier. De gevolgen van het droog-vallen van de Vecht strekten zich ook uit tot brouwerijen in het Noorderkwar-tier, die evenals de brouwerijen van Amsterdam hun water uit de Vecht betrok-ken. Dus ook in die streken waren bedenkingen tegen het plan gerezen.Tenslotte noemden de briefschrijvers nog de problemen die voor de provincieUtrecht zouden ontstaan bij de Hinderdam. In die dam had Utrecht tot 1673een sluis en enkele duikers liggen via welke het overtollige water van het bo-venstroomse deel van de Vecht geloosd

werd. Dit lozen gebeurde bij eb, dat wilzeggen laag water beneden de sluis. Het water in de Vecht boven de Hinderdamstond dan drie tot vijf voet boven het waterpeil in de benedenloop. Als dan desluis en de duikers geopend werden vloeide de ebstroom met verhoogde snel-heid langs Weesp en Muiden naar zee. Hierdoor werden zand en modder diezich bij hoog water vanuit zee in de haven van Muiden en verder de Vecht intot aan de Hinderdam toe afgezet hadden, weer naar zee teruggedreven. Opdeze manier werd de Vecht op diepte en bevaarbaar gehouden.De Vecht was dus in zijn bestaande vorm van groot economisch belang zowelvoor steden en landerijen in zijn eigen stroomgebied als daarbuiten. Het be-stuur van Weesp bracht dit zeer nadrukkelijk naar voren en verzocht in de brie-ven de Staten van Holland de uitvoering van het genoemde plan tegen te hou-den (zie voor de volledige argumentatie bijlage 2). Ondanks de wensen

van debrouwers van Amsterdam om dit plan uit te voeren heeft het bestuur van diestad van realisatie afgezien. Niet alleen het dringend verzoek van Weesp om vanhet plan af te zien is hier van belang geweest, maar ook de ongewisheid van hetresultaat en de hoge kosten hebben in deze beslissing meegespeeld. Trouwensgeen van de gedane voorstellen heeft tijdens de verslagperiode de uitvoeringsfa-se bereikt. Elias Sandra maakte in zijn 'Ontwerpen om de stad Amsterdam van zoet waterte voorzien' (afb. 4) in 1682 een schatting van het aantal scheepsladingen waterdat per jaar nodig was om in de zoetwaterbehoefte van de stad te voorzien. Hijging daarbij uit van 19 a 20 brouwerijen en evenzoveel raffinaderijen of suiker-bakkerijen en 70 ververijen. De behoefte per brouwer stelde Sandra op drieschuiten per week en voor de raffinadeurs, ververs enz. tezamen 20 schuiten perweek. Dit kwam neer op een jaarlijks totaal van 4.160 schuiten. In

1798 bereken-de de hooggeleerde Van Swinden de gemiddelde invoer van Vechtwater gedu-rende lOjaar voor het huishoudelijk en bedrijfsmatig gebruik op 2.251 schuiten. 60









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Dit nieuwe tarief zal onmiddelijk na de heropening der sluis in 1822 vervangen het tarief op de schuttingen gearresteerd bij Z.M. besluit van 14 mei 1817 LittP4&quot;io Zoals bekend is eerst in de twintigste eeuw een buiswaterleiding gelegd waar-door water dat in de Bethunepolder onder Maarssen omhoog komt en dat uitde hoge gronden van het Gooi stamt, naar Amsterdam gepompt wordt. Zo ishet oude zeventiende-eeuwse plan toch nog voor een deel tot uitvoering geko-men. Weesp 1994                                                                                         H. Bakker Noten 1     Elias Sandra, Ontwerpen om de stad Amsterdam van zoet water te voorzien in de XVIIdeeeuw. Om-gewerkt en met een voorberigt vermeerderd door Mr, W.J.C, van Hasselt (Amsterdamen 's-Gravenhage 1841 ^) (p. I-XLII voorbericht van Van Hasselt en p. 1-80 ontwerpen vanElias Sandra), p. VII. 2     Een kan is

1,5 a 2 liter 3     Waarschijnlijk betreft dit tonnen van 150 liter. 4     A.W., p. IX. 5     A.W., p. XIII. 6     G.A.W. Boek D 1, fol. 21 en 56-57, 7     Elias Sandra, p. 44. 8     Afsluiten van het vaarwater met een drijvende boom en kettingen, vergelijkbaar met hetsluiten van een stadspoort 's avonds. 9     G.A.W. Sluizen doos 10. 10  G.A.W. Sluizen doos 10, omslag 6. Bijlage 1Vergaderinge van Vroetschappen den 15 October 1656 De Vroedschappe der Stede Weesp collegialiter vergadert sijnde hebben ge-hoort het rapport van hare medebroederen, de heeren Sijmon Abbega ende Sa-muel Booms, Burgemeesteren deser stede wegens haare verrichtingen indesaecke ende affairen, daertoe de selvige bij de gemelde vroedschappen versochtende gecommitteert sijn geweest tot wechnemingen ofte steutinge vant geenede edele Grootachtb: heeren Burgermeesteren ende Regierders der Stadt Am-sterdam, uyt crachte van de octroyen bij eene Volckert

Croock op de 16e janua-rij 1627 van de Ed.d: Grood Mo: heere Staten van Hollandt ende West-vrieslantgeobtineert, voornemens sijn te doen ofte int werck te stellen ende besonderlijk 64



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 tegens het openen van den vechtdijk inconformite van een pretens accoordt meteenige leden van Amstelland de 14e septemb. 1656 gemaeckt contrarie de reso-lutie den 17e der maent julij daer tevooren bij die van Amsteland over 't verseidesubiect genomen. Refereeren onse gemelde medebroederen ende gecommitteerdens dat sijluy-den op te geordonneerde comparitie van de heeren vant hoff den 13e desermaent october 1656 savonts ten vijff uyren neffens de heeren gecommitteerdensder stede Muyden geassisteert met onsen stats adtvocaet mr. Johan Walbeeckverscheenen wesende voor den heeren ende mr. Hugo Block ende Jacob van derGraeff beyde Raetsheeren in den selven hoove als commissarissen in de voorz.saec ende geordonneert aldaer mede gecompareerd is den Ed. heere Vogelle-sangh Raetspensionaris der versz. stadt Amsterdam geassisteert met

twee hee-ren stadts adtvocaeten, ende procureur ende naerdat door den gemelden Adt.Walbeeck de gelegentheid ofte merite van de saecke gemelde Ed. heere commis-sarissen voorgedragen is geweest den meergemelde Ed. heeren Raets Pensiona-ris Vogellesangh uyt den naem van haer Ed: Groot Achtb: heeft geantwoort ende wijtloopich gediscoureert over de goede correspondentien de welcke soo na-burige steden metten anderen behooren te hebben ende houden ende daer naergetreden is opt versz. octroy bij Volckert Croock geobtineert en de consideratieder selver gelieven te sustineeren het recht vant selve octroy haer Ed: GrootAchtb: te competeeren ende dienvolgende uijt crachte van dien ende mede t'voorsz. pretens accoort met eenige leden van Amstelland gemaeckt is verraiogenvan haer Ed: Groot Achtb: te wesen het voorgenomen werck te moogen voltrec-ken, daertoe, tot een naerder fondament nemende den jnnehoude

van seeckerepretense poincten, die achter de copye vant voorsz octroy werden bevondengestelt te sijn ende soo gesecht wort voort verleenen vant octroy wegens Burge-meesteren ende Regierders der steede Weesp aende Ed: Mo: heeren Raden en-de meesters van de Reeckeninge van domeynen vande voorsz. lande overgele-vert ende daer uyt mede wijtloopige discoursen voeren, daer tegens eerst dooronse versz. stadts Adt. ende daer naer door gemelde onse gecommitteerdens en-de de gecommitteerdens der stede Muyden haere redene ende motiven van de-fentie geallegeert sijnde, eijntelijk bij de gemelde Ed: heeren commissarissenvoorgedragen ende devoir gedaen is, de voorsz. saecke te accomodeeren endetot een minnelijk accoordt te brengen 'twelck onse gecommitterden (als daertoeniet gelastet wesen) hebben geexcuseert ende serieuselijk versocht ende gere-commandeert het versochte mandaet penael te moogen werden

verleent dien-volgende aen meergemelde Ed: heere commissarissen gelevert de stucken endepapiere, daertoe dienende allen t welck bij onse Vroedschappe voor aengenaemis gehouden ende gemelde onse gecommitteerdens bedanct van hare aengeno-men moeyte ende gedane devoiren ende wijders voorgedragen wat men voor 65



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 toecoomende inde versz. saecke ende affaire soude doen. Is naer veele overleg-ginge ende consideratien eijntelijk bij de gemelde Vroetschappe eenparich ver-staen, de voorsz saecke ten aensien deser stede ende de goede jngesetenen vandien seer considerabel ende vangroote gewichte te wesen dienvolgen oock meteenparige stemmen goetgevonden, geresolveert ende geconcludeert dat menhet vooren geroerde voorgenomen werck vande Ed: Groot Achtb: heeren Bur-gemeesteren en Regierders der Stadt Amsterdam met alle mogelijke ende doe-nelijke middelen sal soecken te voorcomen ende tegen te gaen ten eynde egeenewateren uyt de reviere de Vecht door eenicherley manieren soude moogen wer-den affgetapt, noch te geene openinge jn dijeken ofte kade gemaeckt ende sulcxniet te lijden dat t voorsz. pretens accoordt eenich effect soude moogen

hebbenderhalve geresolveert dienaengaende met gemelde Ed: Groot Achtb: heerenvan Amsterdam in geen accoordt te treden, als verstaende t selve onser stedeende ingesetenen vandien ten hoogste prejudiciabel te sullen wesen ende medegeexamineert hebbende de vers. poincten achter het voorn, octroy gestelt, ver-claerden gemelde Vroedschappen een samentlijk ende elcx int besonder egeenede minste kennisse van de selve pretense poincten te hebben, derhalve d'selvete houden voor een caddabel ende concept buijtten ons ende sonder onse kennisgeformeert maer ter contrarie een andere resolutie (op de requeste bij VolckertCroock dienaengaende gepresenteert) bij ons genomen den 16e decemb. 1626. Bron: G.A.W. Boek D 1, fol. 56-57v. Bijlage 2Aan den Hove van Hollandt Geven met behoorlijcke reverentie te kennen, burgemeesteren ende regeerdersder stede Weesp ende Muijden, hoe dat buijten memorie van menschen de

re-viere de Vecht sijn cours van boven Utrecht aff, door den Hinderdam, verbijde muijre van Weesp, door Muijde in de Zuijderzee ofte het Tij, soodanich heeftgeloopen, als deselve noch tegenwoordich doet, gelijck het mede sulcx is dat inde selve reviere is gemaect een sluijs genaemt den Hinderdammer sluijs, endetwee duijckers tegens dewelcke bij laegh water in zee, het water van de Vechtdrie, vier ende vijff voeten hooch staet, ende werde alsdan deselve sluijs endeduijckers geopent, waerdoor het selve water in 't 't voorsseide deel van de Vecht,naer de zee toe, met soodanichen impetuositeit voor bij en door de voorsseidesteden van Weesp ende Muijden sijn loop in zee neemt, ende soodanigen scheu-ringe maeckt dat het sandt ende slijck 't welck door hooch water uijt zee sichin de have van Muijden, ende voorts in't 't voorsseide deel van de reviere de 66



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Vecht tot den Hinderdam toe nederset, daerdoor weder wert na zee gedrevenende alsoo de voorsseide reviere diep ende navigabel gehouden - 'T is nu sulcxdat op den 17 july laestlede bij de Gecommitteerde van de heeren burgemeeste-ren van Amsterdam ende den dijckgraeff in 't collegie van Amstellandt is gepro-poneert van een openinge te maecken uijt de reviere de Vecht bij Nichtevechtin Cleijn Muijden tot in seecker wateringe genaempt 't Geijn, doch is hetselveals gansch ondienstich bij de verdere vijff leden van 't voorsseide collegie, te we-ten Weesp, Oudekerck, Amsterveen, Diemen ende Waverveen affgeslagen,waernaer soo heeft de voornoemde dijckgraeff wederom doen vergaderinge be-leggen tegens den vi e september verleden, ende niet tegenstaende van wegenburgemeestern Weesp wierde geinhareert op de voorsseide resolutie van de 17julij voorsseit en

dat deselve bij den secretaris moste werden te bouck gestelt,ende henluijen copie gelevert, soo hebben de voorsseide verdere vier leden inabsentie van de gedeputeerdens van Weesp directelijck tegens de voorsseide re-solutie van de 17 julij met de gecommitteerdens van de heere van Amsterdameen verdrach gemaect dat de voorsseide openinge ter plaetse voorsseit soudewerden gedaen uijt de voorsseide reviere de Vecht tot in 't 't Geijn, gelijck deverthoonders mede in 't seeckerlijck onderrecht sijn dat de heeren van Amster-dam van meijninge sijn ter plaetse voorsseit, sijnde inde jurisdictie van Muij-den, buijten ende sonder consent van de burgemeesteren derselver stede, medeverthoonders in desen, een canael ofte openinge te maecken omme alsoo uijtde voorsseide reviere de Vecht door Cleijn Muijden in 't Geijn 't welck wel an-derhalff voet lager is, het water aff te tappen, ende tot dien eijnde in de Vecht-dijck drie duijckers te leggen

ijder wijt seven Rijnlantsche voeten maeckendet' samen 21 voeten waerdoor alsoo niet anders te verwachten is dan een ganscheverdroginge van de voorsseide reviere voor ende in de haven van Muijden, endealsoo innavigabel te werden gemaect tot gansche ruijne van de voorsseide ste-den die haer welvaren alleen bestaet in hare coopmanschappen door de voor-sseide reviere de Vecht uijt ende in in zee, ende alsoo in andere steden van Hol-landt ende verders te vervoeren. 'T welck alsoo niet en behoort ende notoor isdat het water van een publijcque reviere niet mach werden aff getapt ofte ijts om-trent een reviere gedaen waerdoor deselve soude connen werden gedeterio-neert, de scheepvaert onbequam, ofte deselve innavigabel gemaect, dat de voor-noemde dijckgraeff en secretaris van de rijn van Amsterlandt de stede Weespweijgeren copie van de voorsseide resolutie van 17 julij, soo keeren de verthoon-ders henluijders aen desen

Edele Raden versouckende u Edele Mogende man-dement daerbij de heeren burgemeesteren van Amsterdam ende alle anderedesnoot van wegen de Hoge Overicheijt op seeckere groote peene tegens d' selveverbeuren, geinterdiceert sij eenigh openinge, canael ofte vaert ter plaetse voor-sseit te maecken, noch in den dijck van Cleijn Muijden eenige duijckers te leg- 67



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 gen ofte ijets te maecken, graven ofte delven waerdoor eenich water uijt de voor-sseide reviere de Vecht in't 't Geijn, ofte eenige andere wateringe soude werdenaffgetapt ofte affgelaten ende den voornoemde dijckgraeff ende secretaris bevo-len den supplianten te leveren copie autentiijcq van de voorsseide resolutie vande 17 julij, ende te betalen de costen hieromme gedaen, ende in cas van opposi-tie de voorsseide bevelen ende interdictie penael stadhoudende tot dat partijengehoort anders sal sijn geordonneert sij d'opposant ofte opposanten dach be-teeckent voor desen Edele Rade, omme te seggen de redenen vandien, 't ant-woorden op soodanigen eijsch ende conclusie als de verthoonders ten dage die-nende sullen willen doen ende nemen, ende om bij provisie te hebben exhibitievan de voorsseide resolutie ende voorts te procederen als naer rechten. 'T welckdoende

etcetera. Bron: G.A.W. map 'Vecht', ongedateerd (1656?). 68



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Binnenrust te Abcoude Het voorname huis Binnenrust, nu in de kern van Abcoude gelegen, is gebouwdop een oude oeverwal in een bocht van de veenrivier de Angstel daar waar hetGein zich afsplitst. Het adres is Hoogstraat 24. Toen het, waarschijnlijk op het eind van de 17e eeuw, als buitenplaats gebouwdwerd, lag het tegen het oude dorp aan en had het een park van 2 bunder, ca 1,7 ha.Vanaf 1663 zien wij Hendrik van Hooftveld' doende om grond te verwervenhetgeen 16 jaar later leidde tot de samenvoeging van drie percelen waarop hethuis zou verrijzen en de tuin worden aangelegd. Of Hendrik de bouwheer wasis onbekend doch in 1706 blijkt een volgende eigenaar, Henrick de Veer, eenechte buitenplaats te verkopen aan Johan Gousset. De &quot;hoffstede&quot; heet danreeds Binnenrust en bezat: &quot;annexe tuynen, stallinge (later geschikt voor zespaarden),

voorkamers, wagenhuys, speelhuys [en een] tuynmanswoning.&quot; Ookeen stoel en een &quot;grafstede&quot; in de kerk worden genoemd. Henrick de Veer waskapitein ter zee van 's Lands vloot en kan heel wel de naam Binnenrust aan hetgoed gegeven hebben als contrast met de wilde zee buitengaats.De begrenzingen: ten Westen en ten Zuiden het Gein (de Angstel), ten Oostende Heerenweg (de Hoogstraat) en ten Noorden de bebouwing van het dorp,zouden bijna 200 jaar ongewijzigd blijven. Aan de Zuidkant lag een vrij kleinperceel vanaf de Angstel langs de straat, dat meestal in handen van derden wasen de naam Nieuwerlust droeg. Er lag een kleine buitenplaats op.Johan of Jean Gousset, eigenaar en bewoner van 1706 tot 1733, was schout vanAbcoude en op de kaart van R&I Ottens van Amstellandt uit 1725 staat bij deplaats dan ook &quot;de schout&quot;. Een eerste blik op zijn bezit wordt ons vergund doorde ets-gravure

ervan in &quot;Hollands Arcadia&quot; dat in 1730 het licht zag. Dit boekis door Abraham Rademaker vervaardigd als pendant van &quot;De ZegepraalendeVecht&quot; dat al in 1719 verschenen was. Het beeldt de buitenplaatsen af waar menper trekschuit langs voer van Amsterdam tot Loenersloot via Ouderkerk, Ab-coude en Baambrugge.2 Onder de gravures is in het Frans en het Nederlandskort vermeld welk huis is afgebeeld en wie de eigenaar was. Achterin wordt iederhuis in een lofdicht bezongen (zie bijlage). Het huis vertoont zich op de gravure evenals heden nog met een verdieping on-der twee daken evenwijdig aan de straat, de topgevels aan de zijkanten be-kroond door vier schoorstenen. De tuingevel is twee ramen breed met aan deZuidzijde een deur. Vanaf de Zuidgevel strekt zich een lage aanbouw met tweeramen en een deur uit, die mogelijk de stal en het wagenhuis herbergde. Waar-schijnlijk is het huis later naar het Zuiden

verbreed want nu bevinden zich aan 69





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 2. Het huis Binnenrust te Abcoude in 1994 aan de Zuid- en Oostzijde (foto De By). twee fraaie houten bruggetjes over die vijver. Het zou goed mogelijk zijn datde theekoepel aan de Angstel ook door haar vernieuwd is in zijn huidige gedaan-te (later verplaatst). Het verschijnsel &quot;bouwweduwe&quot; is niet uitzonderlijk in destreek: bij Gunterstein Magdalena Poulle, bij Goudenstein Sophia van derMuelen en bij Cromwijck Elisabeth Rotgans. Het in de acte van 1706 reeds genoemde &quot;speelhuys&quot; neemt in Rademakers gra-vure een prominente plaats in. De vierkante theekoepel draagt zelfs een schoor-steen voor een kachel zodat ook op koude dagen het verkeer op de trekvaart tus-sen Amsterdam en Utrecht gade geslagen kon worden. Binnenrust werd doorde meeste bewoners waarschijnlijk het hele jaar bewoond.De scheerhagen en pyramidaal opgeschoren

taxusboompjes markeren een for-mele Franse tuin met in een nis aan de Noordzijde een beeld. De in de acte opge-voerde stoel in de kerk blijkt later uit twee gedeelten te bestaan, nl. vier plaatsenvoor de heren en vier voor vrouwen voorzien van kussens, bijbels en psalmboe-ken. Tot 1872 werden deze banken steeds meeverkocht.Is bij de verkoop in 1733 slechts sprake van &quot;twee ledikanten met derselver be- 71

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 9     RAU, Not. archief Aoo9ao25 nr. 4. 10   RAU, id. Aoo9foo2 nr 124 en Aoo9foo3 nr. 143. 11   Kadaster Utrecht, Openbare registers: 61/37 (verkoop 1844), 99/57, 295/96, 311/39,447/86, 563/75, 639/98, 644/97, 756/8, 796/94, 944/139, 1362/87. Dit betreft de eigen-domsoverdrachten van 1844 t/m 1963. 12   Nederland's Adehboek 1969 blz. 347, 1970 blz. 137, 1971/72 blz. 155, 1973 blz. 84, 1974 blz.2. Dit betreft de gegevens van de echtgenotes van de burgemeesters. 79





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 1 OudOverinde tijd van Pieter Beljr. Uit: Gezigten aan de rivier de VechtdoorV.]. Lutgers1836. In september 1674 komt Balthasar Bekker (1634-1698) naar Loenen, als gere-formeerd predikant benoemd door de (katholieke) heer van Kronenburg die opde predikantsbenoeming het exclusieve recht bezit.* Bekker zal later, als predi-kant in Amsterdam, het middelpunt van het meest hevige theologische conflictvan het eind van de 17de eeuw worden. ^ Een van zijn eerste activiteiten in Loe-nen is het afleggen van een huisbezoek bij alle lidmaten, waarbij hij HermenRingelberg aantreft met zijn tweede echtgenote, Jannetje Jans.^ Beiden zijn zo-juist, tekent hij in het huwehjksregister aan, getrouwd te Weesp, waarvandaanJannetje Jans afkomstig is.' Hoewel Ringelberg dus tweemaal gehuwd is geweest, zijn er bij zijn overlijdenin 1697 geen volwassen erfgenamen. In dat jaar

verschijnen de executeurs vanzijn testament voor de leengriffier van Loenersloot, om mee te delen dat zij hetstuk land in het gebied van Oud Over verkocht hebben aan de Amsterdamsekoopman Pieter van Beeck. Deze komt de verschuldigde hulde, eed en man- 81



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 schap brengen, en de griffier brengt hem 20 caroli-guldens in rekening, overi-gens de laatste maal dat het bedrag verhoogd wordt.^ Een buitendijkse hofstedeDe twee aantekeningen in het leenregister, 1661 en 1697, zijn de vroegste verwij-zingen naar Oud Over die ik heb aangetroffen. Ongetwijfeld viel ook de tuin tus-sen de Vecht en de Vechtdijk waarop het huis Oud Over staat onder de transac-ties. Dat stukje land is echter nooit leenroerig geweest, en bleef bij deze gelegen-heden dus onvermeld. Een mogelijke verklaring voor het verschil in status tussen het buitendijkse enbinnendijkse gebied valt af te lezen uit de ligging. Het stukje land met Oud Overligt in een binnenbocht van de Vecht, buitendijks. Aangeslibd land - en daarlijkt het hier om te gaan - wordt vrijwel altijd eigendom van de bezitter van hetnaastgelegen binnendijkse land. Wanneer de bezitter van het land in

voldoendemate onafhankelijk tegenover zijn leenheer staat, zal hij in de praktijk ernaarstreven het nieuwe land buiten diens heerlijke gezag te houden.De vraag waar het hier natuurlijk om gaat, is of er op het buitendijkse land in-middels de 'herenhofstede genaamd Oud Over' stond. Waarschijnlijk is dat niet,maar ook het tegendeel laat zich niet eenvoudig bewijzen. Uitgerekend over dejaren 1661 en 1697 (nl. over de jaren 1656-1663, en 1682-1697) zijn de protocol-len van de akten van overdracht en hypotheek van het gerecht Loosdrecht verlo-ren gegaan. Een directe aanwijzing ontbreekt daarmee. De enige verwijzingennaar de transacties staan in het aangehaalde leenregister. Niets wijst er boven-dien op dat Hermen Ringelberg op Oud Over zou wonen: blijkens een brand-preventie uit 1664 bezit hij twee leren emmers en woont hij in het dorp zelf In1650 worden 26 huizen met bewoners op Oud Over genoemd, maar geen Rin-gelberg, en ook

geen Van Beeck.^ Wel is het zeer waarschijnlijk dat er op de plaats van het huidige buiten Oud Overeen boerderij stond. De omschrijving 'hofstede' wijst daarop,'&quot; en ook de huidi-ge situatie, met name de afwijkende kern van het huis, duidt op een oudere oor-sprong dan van rond 1700.'' Het zal, zoals op zoveel plaatsen, een pachtboerde-rij geweest zijn, in deze jaren eigendom van Hermen Ringelsberg en samen methet land aan iemand anders in pacht gegeven. In het hele gebied van Oud Overzou van oudsher een vijftal boerderijen hebben gelegen. '^ De oudste topografi-sche kaart van dit gebied stamt pas uit 1726 (zie blz. 34). Op de kaart van +1650is de bebouwing aan de oostzijde van de Vecht niet ingevuld. '^ (zie blz. 33)Het land waar deze boerderijen van bestonden, ondergaat in de tweede helftvan de 17de eeuw een ingrijpende verandering van economische functie. In1652 richten de ingelanden van Loenerveen een verzoek

aan de heer van Mijn-den de weilanden &quot;sijnde seer dorre Landen vol gagel [moeraskartelblad] ende 82





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 de Neufville (1677-1755) haar land en buitenhuis erft. Leendert de Neufvillemaakt niet alleen naam als koopman, maar ook als beschermer van kunsten enwetenschappen,^' en zelfs als knutselaar die aan zijn eigen draaibank voorwer-pen maakt van ivoor en andere materialen, en daarmee ongetwijfeld ook zijntijd op Beek en Vecht doorbrengt. ^^ Na hem loopt het spoor dood. Op de bekende Nieuwe kaert van Loenen van Covens& Mortier uit 1726 staat Leendert de Neufville aangegeven als eigenaar van de'lusthof' Beek en Vecht, gemerkt &quot;g&quot; en 73, enjoachim van Gent als eigenaar van&quot;Oud Oover&quot;, gemerkt &quot;h&quot; en 74 op blz. 34.^^ Mogelijk nog tijdens Leendertsleven - waarschijnlijk tussen 1745 en 1752 - wordt Beek en Vecht verkocht aanJan Sanderson, de latere schout van Loosdrecht. Het huis, alleen nog maar aan-geduid als 'hofstede',

gaat nog enkele malen in andere handen over, totdat Pie-ter Bel, eigenaar van Oud Over, het in 1806 overneemt, in 1807 laat afbreken ende tuin bij die van Oud Over trekt. ^* Pieter van Beeck: stichter van Oud Over? Ondertussen heeft dus een oudere broer van Christina van Beeck, Pieter, in1697 het naastgelegen land van Oud Over gekocht. Pieter van Beeck, een redelijkwelgesteld Amsterdams koopman met een huis op de Singel, treedt drie keerin het huwelijk. In 1674 met Elizabeth Catharina van Weeningen (-1688), in1691 een paar maanden met Catharina van Alderwerelt (-1691) en in 1693 metClementia van Vollenhoven (-1702). In de Nieuwe Kerk in Amsterdam ligt eenaantal kinderen van hem begraven. Hij overleeft zijn drie echtgenotes, en nazijn dood in 1709 is er opnieuw een erfenis te verdelen zonder dat er nog kinde-ren in leven zijn. Bij de boedelscheiding erven de kinderen van zijn jongste zus-ter Janneke van Beeck

(1665-1704) het land van Oud Over.Beek en Vecht en Beek en Hoven staan gebroederlijk naast elkaar vermeld op deNieuwe kaart van Mynden en de 2 Loosdrechten van Maarten Nicolaas Visscher, diewaarschijnlijk gemaakt is rond 1703, en waarvan ten minste een vijftal versies ge-drukt zijn in de jaren tussen 1703 en 1721.^^ Het is de enige bekende vermeldingvan Beek en Hoven, dat dus de voorganger, of waarschijnlijker, de eerste naammoet zijn van het huidige Oud Over. De schaarse gegevens laten de veronderstel-ling toe, dat Beek en Hoven gebouwd is - als uitbreiding van een oudere hofste-de^s - door Pieter van Beeck (1649-1709) in dejaren tussen 1697 en 1709, als pen-dant van het ernaast gelegen familiebezit Beek en Vecht, dat waarschijnlijk als bui-tenhuis ouder was en mogelijk gebouwd is door zijn vader, Leendert van Beeck.Hoe het zij, in december 1709 overlijdt Pieter, en begin 1710 verschijnt zijn zwa-gerjan de Neufville

bij de leengriffier van Loenersloot, om namens zijn erven-de kinderen de verschuldigde hulde, eed en manschap af te leggen, en 20 caroli-guldens te betalen als leen voor het land.^'' 84











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 2. Cornelis Hoogeveen(1733-1792), kopergravure(Coll. Iconograf. Bur. 's-Gra-venhage) Op zijn 23ste, in 1751, treedt hij in het huwelijk met de 20-jarige Maria Muller,eveneens dochter van een lutherse suikerbakker uit de Jordaan. Maar in 1762staat Hermanus vermeld als eigenaar of huurder van een redelijk omvangrijkesuikerraffinaderij op de Keizersgracht, de &quot;Stadt Antwerpen&quot;. Hoewel de sui-kerbranche in de eerste helft van de 18de eeuw in Amsterdam een bloei heeftdoorgemaakt, is er na de Vrede van Aken in 1748 eerder sprake van stagnatie,zodat Meulman blijkbaar op eigen kracht goed heeft geboerd.^'Of Hermanus Meulman en Maria Muller evenveel van Oud Overhebben genotenals de echtelieden Van Gent en Kroon voor hen, valt niet te zeggen. Naar het zichlaat aanzien zijn zij voorlopig wel de laatste Amsterdamse kooplieden geweestdie Oud

Over als buitenhuis hebben gebruikt naast een actief economisch leven inAmsterdam, en niet enkel als een landelijk woonhuis voor een aangename oudedag of als enige woning. Dat komt overeen met het algemene patroon: aan heteind van de 18de eeuw is de bloeitijd van de buitenhuizen voorbij. Een achthoekige koepel aan de VechtIn 1777 overlijdt Hermanus Meulman, en in 1778 verkoopt zijn weduwe, na eenpublieke veiling in Amsterdam, het bezit aan een plaatselijk notabele - die ove- 89



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 3. De koepel van Oud Over in 1836 nog met een attiek. Er bestaat een oudere afbeeldingvan waarop het dak koepelvormig is (uit: Gezigten aan de rivier de Vecht van P.J. Lutgers). rigens in Weesp woont en stevige Amsterdamse wortels heeft - Krijn Hooge-veen. Ook Krijn Hoogeveen bewijst de leenheer van Loenersloot de verplichtehulde, eed en manschap, en ook hij betaalt daarvoor 20 caroli-guldens.^*Krijn Hoogeveen staat op dat moment aan het eind van een lange loopbaan.Zijn vader, Adriaen Hoogeveen, vervulde al diverse functies voor het huis Kro-nenburg, eerst als secretaris, en later, in het midden van de 18de eeuw, als bal-juw en schout van Kronenburgen Loenen. Hij bezat land ten noorden van OudOver, gemerkt &quot;75&quot; op de kaart op blz. 34. Ook zijn zoon Krijn is aanvankelijksecretaris en later baljuw en schout van Kronenburg en Loenen. Bij zijn

dood,op 1 september 1779, volgt zijn zoon Cornelis Hoogeveen (1733-1792) hem opzijn beurt in die functie op, afb. 2.^^ Krijn Hoogeveen en zijn tweede echtgenote, Margrietje Putter, hebben maarkort van Oud Over kunnen genieten. Margrietje Putter overlijdt als eerste, haarman volgt kort daarna. Toch heeft het er alle schijn van, dat Krijn Hoogeveennog wel tijd heeft gezien om de achthoekige koepel aan de Vecht te bouwen. Bijde overdracht van Maria Muller aan Krijn Hoogeveen, in 1778, is alleen sprake 90







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 schap geven aan, dat de tuinman handenvol werk gehad moet hebben. ^^Jan van Eeden organiseert bij de overdracht aan Pieter Bel, in oktober 1804,een vrije verkoop van al deze spullen, en bedingt dat de &quot;tuinmansbaas&quot; - mis-schien nog steeds de oude Evert Beyerink - nog een maand in zijn huisje magblijven wonen. Pieter Bel sr. pakt de zaken vervolgens met voortvarendheidaan. In 1805 geeft hij opdracht, een slingerpad door de tuin te leggen, bomenaan te planten en andere werkzaamheden te verrichten die in de richting wijzenvan de aanleg van een landschapstuin.^&quot; Bel doet, kortom, midden in de Fransetijd mee aan de Engelse mode, die vanaf het eind van de 18de eeuw een voorkeurontwikkelt voor een nieuw soort tuin, het natuurpark. In 1806 koopt hij de naburige tuin met de vroegere hofstede Beek en Vecht entrekt hij dat bij zijn eigen tuin, het

jaar daarop laat hij het huis afbreken - enwaarschijnlijk ook het tuinhuis - en organiseert hij een veiling van de afbraak-goederen.^' Ook op andere terreinen breekt een nieuwe tijd aan. Pieter Bel sr. is de laatstedie, op 4 januari 1805, nog voor de leengriffier van Loenersloot verschijnt, zijhet niet meer om hulde, eed en manschap te doen of 20 caroli-guldens te beta-len, maar nog enkel om de transactie te laten registeren.De Bataafsche Republiek maakt een eind aan het al lang tot een loze vorm ge-worden leenstelsel. Artikel 16 van de Staatsregeling van 16 oktober 1801 be-paalt: &quot;Het leenrecht wordt geheel afgeschaft, en alle leenroerige goederen ge-houden voor allodiaal. De Wet zorgt voor de schadeloosstelling der leenhe-ren&quot;. 62 Van Reenen, Strick van LinschotenIn 1850 machtigt Pieter Bel jr. zijn zoon Jacob Bel om Oud Over en de bijbeho-rende landerijen te verkopen. Koper wordt een bekende ingezetene van Loe-nen: het

oud-lid van de Staten van Utrecht en lid van een vooraanstaand ge-slacht van juristen, Mr. Johannes Willem van Reenen, de bewoner van Vegt-lust, die in de voorgaande jaren ook al de buitenhuizen Kalorama, Bijdorp enNieuwerhoek heeft verworven. Wie in deze jaren op Oud Over wonen is niet helemaal duidelijk. Duidelijker isde eigendom, die bij het overlijden van Van Reenen in 1852 op zijn echtgenote,Catharina Geertruy van Appel, overgaat, en bij haar dood in 1869 toevalt aanhaar zoon Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, die eveneens op Vegtlustwoont. Deze doet in 1874 het huis Oud Over, hoogstwaarschijnlijk voor het eerstzonder de landerijen aan de overkant van de Vechtdijk, over aan Jan ArendVoorthuis (-1877), gemeentesecretaris van Loenen. Huurder en bewoner van Oud Over is dan al vele jaren jhr. Mr. Jan BalthazarStrick van Linschoten (1825-1889), kantonrechter in Loenen en Breukelen, en 93
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 1. De schoolplaat van J.H. Isings: &quot;De gevangenneming van Floris V op de Egelshoek' klaar stonden om hem te volgen. Wat kon hem gebeuren in dit gezelschap, te-midden van heren die al jaren aan het hof verkeerden? Hij lachte toen men eenhalve mijl buiten de stad zijn paard bij de teugels pakte en hem toegevoegd werd&quot;Uwe hoghe spronghe sijn ghedaen&quot; &quot;ghi moet bliven onse ghevanghen&quot;, dachtdat het 'n goeie grap was. Pas toen men hem ook nog zijn jacht vogel, een fraaiesperwer, afpakte drong de ernst van de situatie tot hem door. Hij was verradendoor zijn eigen edelen, de raadslieden met wie hij kort tevoren in opperbestestemming aan tafel zat. Waar speelde dit verraad zich af? Wie de Grote Winkler Prins raadpleegt (7e drukdeel 9 p.481) of het Floris V-pad van de Stichting LAW wandelt krijgt hetzelfdeantwoord als Portengen gaf:

ten westen van Hollandsche Rading bij de boerde-rij Egelshoek, te bereiken over de Graaf Floris V weg. Veel verder van de staddan de halve mijl waarover de kroniekschrijver Beke het in het midden van deveertiende eeuw had. Bron van dit idee blijkt een handschrift van LambertRijkszoon Lustigh, de Huizer schepen en locale &quot;oudheidkundige&quot; (1656-1727), te zijn: &quot;Den graave, seer groote genuegte en plaijsier hebbende in 't ja-gen en in 't vederspul, die rede met een schoonen valck op de hant, en met weij-nigh knegten bij hem den stad van Utrecht uijt. Ende koemende ontrent den bos- 107









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 &quot;Tune ipsum subtus dicum aqua lutosa gladio oeciderunt&quot; (Toen doodden zij hem met hetzwaard onderaan een dijk in het modderige water), aldus de laat dertiende-eeuwse Vlaamsekroniek van Jan van Thi(e)lrode. Sierksma (zie n.3) hoorde van wijlen de heer Six van Wimmenumde familietraditie dat zij in het bezit waren van de plek waar graaf Floris werd vermoord, &quot;een&quot;eilandje&quot; ten westen van de Muider Berg, aan de voet van de dijk&quot;. Toeval, of toch een geloof-waardige overlevering? 111
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