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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 De voorzitter overhandigt de Ciommissaris van de Koningin van Utrecht, de heer B. Staal, een facsi-mile van De Zegepraalende Vecht.De kasteellieer van Gunterstein, jhr W.H.D. Quarles van Ufford,onze gastheer, staat ghindei end in het midden. (Foto Van Krahngen) tie.Als ieder jaar is deze trits een gezellig gebeuren met veel onderlinge con-tacten tussen de leden. Andermaal een hoogtepunt was de excursie naar kasteel en tuinen van Twickelin Delden op 27 Mei. Ook deze keer was het aantal van 50 deelnemers snel vol-geboekt. De combinatie met de lunch in hotel De Zwaan viel in de smaak enhet bezoek was weer een groot succes. Bestuur en vrijwilligers van StichtingTwickel doen geweldig werk, alles ziet er bewoond en verzorgd uit.Het nazomerprogramma begon met tuinbezoek op 29 Augustus aan de parkenvan Bijdorp, Middenhoek, Vreeden Hoff en Klein Ouderhoek

te Loenen. Hetweer zat mee en dat zegt wat in dat natste jaar in mensenheugenis. Velen heb-ben daarvan genoten. Uw voorzitter viel de eer te beurt op 10 September het eerste exemplaar vaneen nieuwe facsimile uitgave van de Zegepraalende Vecht uit 1719 aan te bie- 19





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 van Diivenvoorde, doodgeslagen. Het is niet bekend waar hij werd vermoord,maar het zal wel een wraakneming geweest zijn voor de hoge belastingen. Overdeze doodslag ontstond, zcjals te begrijpen is, grote beroering. Willem van Du-venvoorde legde uit wraak het dorp Ten Gheynem de as. (Bedoeld is het dorpom het Huis te Gein, in het Nederkwartier van Utrecht, ten noorden van Jutf-aas. Het slot werd in 1482, tijdens de drie-jarige oorlog (1481-1483) tegen Maxi-miliaan van Oosterijk, door de inwoners van IJsselstein ingenomen, geplun-derd en afgebrand.^*') De zaak escaleerde snel, want hierop reageerden deinwoners van Utrecht door Nieuwervaart in brand te steken. Daarop brachtWillem van Duvenvoorde een groot leger op de been met krijgslieden uit Hol-land, Gelre en Kleef. Hij voer de Lek op tot Rhenen, ging van daaruit naar deGrebbeberg en brandde een deel

van het dorp Ter Horst plat. Willem van Box-tel, kastelein van het slot van Horst, hield echter stand. (Het kasteel Horst waseen kasteel in het Overkwartier van Utrecht, ten Noorden van Rhenen en werdin 1527 tijdens de oorlog tussen Karel V en Karel van Gelre onherstelbaar ver-nield. '^) Willem van Boxtel was een zusterzoon van bisschop Jan en daaromdiens zaak ten zeerste toegedaan.'^*^ Willem van Duvenvoorde, die geen belege-ringswerktuigen mee had genomen, was genoodzaakt zich uit veiligheidover-wegingen snel naar de stad Tiel terug te trekken. Daar wachtten ridders uit Zee-land en Friesland op hem om te helpen het slot Horst in te nemen. Bovendienvoegden zich Brabanders en Vlamingen, die hun verplichtingen als leenmanten opzichte van graaf Willem III nakwamen, bij hen. (Sommige Brabantse ede-len waren namelijk leenplichtig aan graaf Willem III en niet aan de hertog vanBrabant.) Nu kwam bisschop Jan van Diest in

actie, die het conflict op grotereschaal wilde uitvechten. Zover kwam het echter niet, want graaf Willem IIIkwam uit Henegouwen naar de strategisch gelegen havenstad Dordrecht en be-val Willem van Duvenvoorde de strijd te staken. De graaf wilde namelijk destrijdbijl met Brabant begraven om zodoende sterk te staan tegen Frankrijk.-^^Zo eindigde deze strijd met een sisser. Waarschijnlijk werd nu ook de kerkelij-ke ban, die bisschop Jan van Diest over Floris II, als medestander van Willemvan Duvenvoorde, had uitgesproken, opgeheven. Willem van Duvenvoorde vervulde in 1334 nog verschillende diplomatieke mis-sies om een alliantie tussen de huizen Avesnes (Holland/Henegouwen) enBrabant tot stand te brengen. Hij had namelijk zelf veel bezittingen tussen hunbeider invloedssferen.'''' Graaf Willem III sloot, mede dankzij Van Duvenvoor-de's goede diensten, nog kort voor zijn dood, op 8 juni 1337, een verdrag methertogjan III van

Brabant.*' 29







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 gang door zijn ambacht Moordrecht naar de Hollandse IJssel te graven en gun-de hen de schouw daarvan.'' (Onder /^wren werden de vertegenwoordigers vande inwoners van een dorp verstaan.) Hij verwierf ook persoonlijk eigendom in Moordrecht, want op 27 februari1348 kocht hij een viertel (4 morgen of 3,25 hectare) land daar.'' 3.e. De overige bezittingen van Floris (II) van de Boekhorst Floris was op een onbekend tijdstip in het bezit gekomen van 14 morgen (11,5hectare) land in 's-Gravenhage. Hij droeg dit bezit op 8 april 1344 over aan zijnbroer,Jan Florisz. van de Boekhorst.''' Floris werd in maart 1345 door Jan II van Polanen beleend met 14 morgen inHaagambacht.^'^ Haagambacht lag in Delfland, waartoe ook Scheveningen, Ei-kenduinen, Loosduinen of Nieuwveen en 's-Gravenzande behoorden.'**Floris bezat ook tienden in Zoetermeer. Zijn grootvader Boudewijn had in 1270de tienden in Zoetermeer in

pand gekregen. '?' Mogelijk was dit pandrecht na1270 op een onbekend ogenblik omgezet in een leenrecht. 3.f. Baljuw van West-Friesland en Amstelland tussen 1341 en 1351 Net als zijn schoonvader Willem veren Baartenz. werd Floris tot rentmeestervan West-Friesland en Amstelland benoemd. Hij fungeerde als zodanig tussen1341 en 1351.''&quot; Hij ontving daarvoor een salaris van 80 pond Hollands perjaar.''' In 1342/43 kocht hij samen met zijn zwager, Gijsbrecht Dullaard, in Am-sterdam hout in opdracht van graaf Willem IV.''&quot;^ Ook was Floris in het boekjaar1343/44 speciaal belast met de aankoop van runderen en bier.''^ Toen er in1344 moeilijkheden ontstonden tussen de Utrechtse bisschop. Jan IV van Arkel(1342-1364), en zijn onderdanen, vertegenwoordigd in het kapittel-generaal,werd Floris enige malen door graaf Willem IV naar Utrecht gestuurd.''&quot;*Floris was bovendien lid van de Raad van Willem de Verhelder, de latere graafWillem V (Afb. 6), waar we

hem sinds 1339 aantreffen.'''' Als zodanig werd hijtussen 1346 en 16 juni 1350 ter (iagTyaart opgeroepen.'''' (Een daguaart wsls eenvergadering van de standen: geestelijkheid, adel en steden, als een met gezagbekleed lichaam, gevormd door mensen die uit verschillende plaatsen warenopgeroepen.) Hij was door Willem IV in 1342 aangesteld als kastelein van het slot Vreeland,waar hij met enige tientallen soldaten verbleef.''' Dit slot was door de Utrecht-se bisschop Hendrik van Vianden (1250-1267) gesticht. Zoals reeds vermeldwerd, had bisschop Jan van Diest het in 1327 al aan zijn financier Willem vanDuvenvoorde in pand moeten geven.''** In de praktijk zwaaiden graaf Willem IIIen zijn opvolger graaf Willem FV er de scepter.Toen deze laatste de tocht naar Friesland voorbereidde, die bij Warns zo jam- 32







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 6. Willem V, graaf van Holland. Kopergra\'ure. Foto: Iconografisch Bureau, Den Haag. 35





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 1359 een renteleen (een soort obligatie) van 100 gouden Vlaamse schilden aande vader van zijn vrouw Katrien, Jan Jansz. Bugge, verkocht.^'*Op 10 februari 1360 bezegelde Floris (II) de akte waarbij zijn zoon Gijsbrecht Ivan de Boekhorst afstand deed van zijn aandeel in de Roestkamp in Noordwijk,die zijn oom Masijn Agniezenz. (Afb.7) (buitenechtelijke zoon van Floris (II)van de Boekhorst) aan de kinderen van Floris U's andere zoon, Floris (III) Flo-risz., verkocht had. We treffen bij deze gelegenheid de dochter van Floris (II):Alverade voor het eerst aan. Omdat zij een zesde deel bezat van de Roestkamp,werd zij gecompenseerd met de helft van zes koeweiden op Akkerend. Uit deRoestkamp kwamen 28 schelling inkomsten, waarvan er 10 voor 7\lverade wa-ren.^''Zij was op 15april 1361 nogongetrouwd,^'''maar trouwde nadien meteenoom van Floris U's oude vriend Albrecht

van Egmond: Wouter Albrechtsz. vanEgmond van Merenstein als zijn tweede vrouw. Deze Wouter leefde nog op 6juli 1392.-&quot;' Op 15 april I36I vermaakten de kinderen van Floris (II): Floris (III), Gijs-brecht en Alverade van de Boekhorst, alle inkomsten boven 15 pond uit een be- Afb. 7. Zegel van Marijn Agnie-zenz., bastaard van Floris Flo-risz. van de Boekhorst. Charter28 juni 1373 (ARA, Abdij vanLeeuwenhorst, nr. 243). jmm ,'<f*^. ^ r. * k: ' f 37





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 was mogelijk ongetrouwd, maar zeker kinderloos, want anders zouden zijn kin-deren in zijn testament genoemd zijn. Katrien Florisdr. van de Boekhorst trouwde voor 26 november 1368 met Bart-holomeus uter Wijk.'&quot;*^ Op die datum verkocht dit echtpaar aan hun halfbroerMasijn Agniezenz. 4,5 morgen land en 1/3 deel van een huis in Maasland, gren-zende aan het land van hun broers en zusters Van de Boekhorst. Daarnaast wer-den 8 margen (5 hectare) land in Schadewacht in Rijswijk en 10 hond (1,3 hec-tare) in Vrouwenambacht in Dorp verworven.'&quot;?' (De heerlijkheid Dorp lag bijDelft;''&quot; en is tegenwoordig een wijk van Schipluiden.) In 1378 werd deze Bart-holomeus als eigenaar vermeld van vijf morgen (4 hectare) land in Monster. Op25 mei 1404 was hij overleden. Zijn vrouw leeft dan nog en Gijsbrecht van Die-penburg, ridder, treedt op als haar voogd.

Een kleinzoon van Floris (II) Floriszvan de Boekhorst, Floris Willemsz. van de Boekhorst, noemt Katrien van deBoekhorst bij die gelegenheid zijn tante.'&quot; (Omdat we deze Willem niet in hettestament van Floris U's zoon Gijsbrecht uit 1360 genoemd wordt lijkt het waar-schijnlijk dat hij voor ditjaar overleden was.) Floris (lil), Gijsbrecht, Katrien en Alverade van de Boekhorst werden later aande Noordkant van de Oude of Sint-Bartholomeuskerk in Delft begraven.&quot;^Waarschijnlijk isjohanna van de Boekhorst, die in 1369 en 1373 kapittelzustervan Leeuwenhorst was&quot;^ en als zodanig volwassen en bij de besluitvorming inhet klooster betrokken, later ook daar begraven. 6. Een of meer buitenechtelijke kinderen van Floris (II) Florisz. van de BoekhorstFloris (II) had een buitenechtelijke zoon Masijn Agniezenz., die tussen 3 no-vember 1357 en 1389 als rentmeester van het kloosterLeeuwenhorst genoemdwordt. In 1362 was hij schout van

Noordwijk. (Een schoutwas belast met de or-dehandhaving en fungeerde als openbaar aanklager.) Uit zijn testament blijktdat hij heel rijk geworden is. Hij vermaakte daarin aan de priester van de pa-rochiekerk in Noordwijk 45 stuiver om de memorievan Masijns (half?)broer, Wil-lem Vlamink, priester, te verzorgen. Deze was voor 30 april 1389 overleden enis waarschijnlijk priester in de Sint-Jeroenskerk in Noordwijk geweest. (Het isniet gezegd dat Willem Vlamink eveneens door Floris (II) van de Boekhorstverwekt is.) Masijn had een dochter: Aleid, die in Noordwijk woonde, en Claas en Gijs-brecht Gheyevenz., priesters, waren zijn jzewen.&quot;* Omdat al gemeld is dat hetwoord neefin de middeleeuwen een andere betekenis had dan tegenwoordig,is het niet duidelijk hoe de relatie van beide priesters tot Masijn precies was.Ookjohannes Hugenz., kapelaan in Rijnsburg, zijn zuster en haar man GerritKerkman waren bloedverwanten van

Masijn.&quot;'' m

























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
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 06.GAANol.no. 10384. 07.RAU Dorpsger, doss no. 10 en 20. 08. RAU Dorpsger, doss no. 11, 18 en 22. 09.RAUNot, no, 24. lO.Elias. J.E.., De Vroedschap van Amsterdam, Haarlem 1903-1905. ll.id.id. 12.RAUNot.no. 63. 13.RAU Dorpsger. doss.11 en 22. 14.RAU Dorpsger. no. 22. 15.Elias.J.E., De Vroedschap van Amsterdam, Haarlem 1903-1905. 16.RAUNot.no. 63. 17.GAANot.no. 1480. 18.RAUNot.no 32. 19.RAU Dorpsger. doss. no 13. 20.RAU Dorpsger. doss. no 18, en GAA Not. no. 18520. 21.RAUNot.no 63. 22.GAANot.no. 18527. 23.GAANot.no. 17244. 24.GAA Not, no. 19267. 25. RAU Dorpsger. doss. no. 22. 26.RAUNot.no. 63. 27.RAUNot.no. 56. 28.RAUNot.no. 57. 29.RAUNot.no. 63. 30.id.id. 31.GAANot.no. 20097. 32.RAU Dorpsger. no. 22. 33.Munnig Schmidt.E., Plaatsen aan de Vecht en de Angstel. 4e druk 1997, blz. 247. 34. RAU Dorpsger. no. 22.

35.0nderhandse verkopen 23-2-1843. 36.GAANot.no. 20903. 37.RAUNot.no. 2414. 38.RAUNot.no. 119. 39.RAUNot.no. 122 40.GAA Not no. 23134. 41.Huisarchief Familie Blokhuis. Dit artikel is tot stand gekomen mede dank zij het voortdurend support vanW.W. Timmer te Abcoude, terwijl Marco Blokhuis te Baambrugge zo vriende-lijk was, mij inzage te verlenen in het huisarchief van de familie Blokhuis. Ten-slotte was de heer Munnig Schmidt behulpzaam bij de finishing touch. D.L.H.S. 85





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 1. Deel van de kaart uit 171.S, uitgegeven door de wed. Nicolaus Visscher, van Mijnden en de 2Loosdrechten. Langs de Nieuwe Wetering, die van Nieuwersluis naar de Angstel voert, staat &quot;OudeTolhuis&quot;. Dat moet het tolhuis zijn dat Abraham van Dorssen in 1684 bouwde 100 roeden buiten hetfort. Nadat de fortificatie in 1688 geslecht werd zal rond 1700 een nieuw tolhuis bij de beide brug-gen gebouwd zijn. Dat is het nog bestaande gebouw, dat vanaf eind vorige eeuw De Kampioen werdgenoemd. (Coll. auteur) Tijdens de bouw van het eerste fort, verrees te Nieuwersluis ook een kerkje enwerd er een predikant, ds Coenen uit Smyrna [Izmir] beroepen. Met het slech-ten van het fort verdween deze kerk tevens. In de volgende eeuw- omstreeks 1750 - mocht Nieuwersluis zich verheugen talvanjaren in't bezit van een vermaarde school waarin men de Fransche

taal vol-maakt koude leeren. Verkeer Dat Nieuwersluis eerst in de I7e eeuw een plaats van meer betekenis is gewor-den mogen wij voor een groot deel toeschrijven aan het gebruik van de midde-len van vervoer, zo te water als te land, dat toen hoe langer hoe meer zich open- 87



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 baarde in onze Vechtstreek. Het verkeer tussen Utrecht en Amsterdam - viaNieuwersluis - werd steeds levendiger Allengs deelden de tussenliggendeplaatsen mee in de welvaart, die de trekschuitdiensten en later de wagendien-sten bezorgden (afb. 2). De Vechtstreek, evenals zo menig andere streek, die een middel van vervoerkreeg ingericht naar de eisen van de tijd, nam in bloei toe.Reeds toen verrezen enige van die Landpaleizen waaraan in de 18e eeuw deMennistenhemel zo rijk was. De Staten 's Lands van Utrecht hadden het in 1600 al lang in 't oog gehad, dater een toekomst van bloei was weggelegd voor dit deel van hun gewest. Maar za-gen tevens in dat in deze streek verkeerswegen aangelegd of verbeterd moestenworden ten gerieve van het reizende publiek en het goederenvervoer. Aanleg jaagpad Omstreeks 1600 dan ook legden zij een zand- en jaagpad van Utrecht naarBreukelen, dat zij de Ie

September 1607 verhoefslaagden en waarnaast zij om-streeks 1684 een rijweg aanlegden waarop zij vanaf 17 December van dat jaartol hieven, zo aan hel Swarte Varken [naast Geesbergen in Maarssen] als aan deKlop [bij Utrecht] van alle karossen, kalessen, bolderwagens, oerlijnen, koelsen, koel-wagens, chaises, karren, open wagens ende verdere rijluygen hoe ook genaamt.In 't begin van de 17e eeuw was door de steden Utrecht en Amsterdam over-eengekomen om een zandpad aan te leggen en te onderhouden van Breukelentot Ouderkerk en daarenboven een wagenweg van omtrent tegenover de Voe-tangel [een herberg tussen Ouderkerk en Abcoude aan de trekvaart] tot hetdorp Abcoude. De Staten van Holland keurden de 15e Juni 1626 dit plan goedten opzichte van 't Hollandse gebied. De Staten van Utrecht waarschijnlijk in-ziende dat dit zandpad voor hen een voordelige zaak kon worden maakten vanhun bevoegdheid gebruik om zelf het werk voor zover hun

provincie betrof terhand te nemen en uit te voeren. En zo ontstond het zand- en jaagpad van Breukelen tot aan de Vechtbrug teNieuwersluis langs de oostzijde van de Vecht. Dan vanaf de sluis daar langs deNieuwe Wetering, de Kromme Angstel door de dorpen Loenersloot en Baam-brugge tot Abcoude en van daar langs de Voetangel naar Ouderkerk aan deAmstel. Aanleg jaagpad naar HinderdamWerd aan de stad Utrecht dus niet gegund om dit plan uit te voeren, wellichtom haar hiervoor enigszins schadeloos te stellen of mogelijk ook omdat de Sta-ten in het volgende minder voordeel voor zich zagen, verleenden de Staten vanUtrecht permissie aan de stad Utrecht de 12e Augustus 1628 om een zandpad 88



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 ''\ 5^< -v 'XTJiVWERShVIS, Alt). 2. Nieuwersluis in 1719 met rechts het jaagpad tevens rijweg met een koets;Van Dorssens brugover de Vecht was hoog genoeg dat de meeste schepen er met gestreken mast onderdoor konden.Naast de brug het Gemene Landshuis en links daarvan de Pleisterplaats met daarvoor de brug overde Nieuwe Wetering. In het water voor die brug is een trekschuit te zien. (CoU. auteur, nr 46 van deZegepraalende Vecht) aan te leggen van de Nieuwersluis tot aan de Hinderdam. Natuurlijk mocht dande stad tot vervallinge van de onkosten een redelijk tol- of weggeld heffen, 't Tariefmocht zij zelf bepalen (afb. 3). Tolheffing De Staten van Utrecht en de stad Amsterdam hieven op hun zand- en jaagpadook wel tol zowel te Nieuwersluis als aan de Voetangel. En niet min ook, zoalsblijkt uit de ordonnantie van 21 Augustus 1648, die het volledige tarief

behelst.Driejaar later zijn zij bovendien gaan heffen een stuiver op ieder mens, hetzijde tolplaats te Nieuwersluis of die aan de Voetangel passerende, die niet per or- 89







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 4.17e-eeuwse ets van het soort schouw waarmee passagiers, vee, koetsen en wagens werden over-gezet. Op de achtergrond het soort fort dat in 1672 rond de Nieuwersluis werd opgeworpen, (Coll.auteur) Verstaende daer toe mede dat de voorsz. schippers in het stilleggen ofte Pleysteren op devoorsz. geordonneerde plaetse, ten dienste van de passagiers haer-luyden stricktelijken sul-len hebben te reguleren naar de ordres, daer op gemaeckt ofte noch te maecken en interdi-ceren voorts allen en een ijgelijh ter plaetse voorsz. eenige huysinge, kamers ofloodse, omwijn of bier aldaer te tappen ofverkoopen, te maken ofte stellen ofgemaak ofgestelt sijn-de in deselve de tappers nering te doen ofte exerceren; alles direct of indirect op poene van100 goude Nederlandse rijders jegens den Heere van den Lande te verbeuren des de voorn.Abraham van Dorssen ende zijne nakomelingen van tijd tot tijd mede

gehouden blijvenden weg tot den voorz. Tolhuyse en Pleysterplaetse wel en na behooren te maken, alsmedeeen suffisante valbrugge over de wetering te leggen ende alle hetzelve tot zijne en zijner na-komelingen kosten van tijd tot tijd te onderhouden en mede tot onsen genoegen sonder totlasten van de passagiers of iemand daer voor iets te heffen ofte mogen vorderen.[Abraham van Dorssen, bierbrouwer en -tapper te Vreeland, had zich kennelijkdoor een goede jurist laten bijstaan.] m



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Enige jaren voor 1700 schijnt de Vechtbrug te Nieuwersluis bezweken te zijn.De overtocht in 1700 geschiedde door middel van een schouw. Tol werd daar-bij geheven van karossen, wagens, chaises enz. (afb. 4) In 1700 sloten de Heeren Gecommiteerden tot het Zandpad met Abraham vanDorssen voornoemd een accoord. Daarbij werd overeen gekomen dat VanDorssen een nieuwe houten brug over de Vecht te Nieuwersluis zou leggen opeygen kosten mitsgaders dat hij deze brug zou onderhouden 12 jaren lang, gedu-rende welke jaren hij zou mogen ontvangen zodanige gabellen als hij met deschouw genoot. Na die 12 jaren zou de brug dan komen aan de stad Amster-dam en de Staten van Utrecht. Maar .... gedurende die 12 jaar moest Van Dors-sen aan de heren van het zand- en jaagpad voor de tol op de brug te samen metdie op het pad zo aan de Nieuwersluis als aan

de Voetangel jaarlijks 7000 gul-den pacht betalen. Het is te begrijpen dat de heren van het zand- en jaagpad goede zaken maak-ten. En zulks blijkt uit de omstandigheid dat in latere jaren het zand- en jaag-pad onverplicht bij wijze van subsidie belangrijke sommen gelds aan de pro-vincie Utrecht gaf voor doeleinden, die niets te maken hadden met het zand-en jaagpad. [Niets nieuws onder de zon] Maar ook Van Dorssen zal wel goedezaken gedaan hebben. Uit byzondere bescheiden blijkt dat hij niet zonder ver-mogen is gestorven. Wij mogen aannemen dat de heren gecommiteerden zijn Pleisterplaats nietonbezocht lieten. Jaarlijks kwamen zij officieel te Nieuwersluis bijeen om de re-kening af te sluiten en de helft van het zuiver overschot te delen. Tot 1703 zaldeze bijeenkomst wel gehouden zijn in de geoctrooyeerde Pleysterplaetse.In dat jaar 1703 echter besloten de Gecommiteerden om aan de Nieuwersluis opgemene kosten te doen

approprieren een Landhuys om aldaar jaarlijks de reekeningen vanhet gemeene sandpad op te nemen en te sluyten. Mevrouw de wed. van wijlen de heer Lodewijk de Bas [die in Baambrugge eenbuitenplaats bezat] was toen eigenares van de pleisterplaats van Van Dorssenen bevreesd, dat de Gecommiteerden zouden bewerkstelligen dat in dat te ap-proprieren Landhuys een herberg zou komen, vroeg zij tot hare gerustheid eenakte aan de Staten dat voorsz. huysinge noijt tot een herberge soude moge worden geap-proprieert. De Staten willigden haar verzoek in en verklaarden (gebonden zeker door hetoctrooi in zake de pleisterplaats) datvoors. huysinge, geapproprieert sullende wordentot een gemeen Landshuys, noijt na desen tot een herberge sal mogen worden geapprop-rieet. Dit Gemeenlandshuis is thans nog aanwezig. Prijkende met de wapens van deProvincie Utrecht en van de stad Amsterdam staat het daar, een stille getuigevan de

bloei waarin weleer het zand- en jaagpad zich mocht verheugen. Het Ge- 93



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 5. 18e-eeuwse gravoire van het soort lange smalle vrachtschepen, waarmee op de Rijn werd ge-varen en dat keulenaar of samoureus werd genoemd (CoU. auteur) meenlandshuis heeft nimmer concurrentie aangedaan aan de vermaarde doorde Ed.Mgo. geoctrooieerde pleisterplaats. Deze verloor echter gaandeweg haar karakter, maar, gelegen aan de grote heer-weg - dat wil zeggen aan de weg daer die koopman of vreemde man te wagen van dieeene stad tot d'ander, of van dat een groot dorp tot het ander vaart - van Amsterdamnaar Utrecht, werd het gebouw vervolgens hoe langer hoe meer een logementmet uitspanning voor rijtuigen. Hiertoe heeft zeker ook bijgedragen de verbe-tering, die de weg in 1812-13 heeft ondergaan, [door Napoleon]Was tot 1819 het onderhoud van de weg bij wijze van verhoefslaging geregeld,d.w.z. moest iedere eigenaar van een gedeelte van de weg dit zelf onderhouden,in

gemeld jaar heeft het Rijk de weg bestraat en voor het vervolg in onderhoudgenomen, In de eerste helft van de vorige eeuw werd in de aloude pleisterplaats nog eenpaardenposterij gehouden, maar nadat de Rijnspoorwegmaatschappij haarbaan geopend had werden hier geen postwagens als van weleer meer gezien.Het Merwedekanaal [Amsterdam-Rijnkanaal] ontnam de scheepvaart aan deVecht.* En het werd stil langs de weg en op de Vecht. 94





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afbeelding 1: Delftsblauwe vaas, H 36 cm, gemerkt &quot;P&quot; voor Johannes Pennis (1723-1763) met af-beelding van het park van Gansenhoef, en verso van huis en park van het Huis te Loenen. (Cat. nr349 Christie's 24-6-98 A'dam) 96





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afbeelding 2: Etsgravure nr 26 van de tuin van Gansenhoef te Maarssen uit De Zegepraalende Vechtuit 1719.Voorbeeld voor de schildering op afb. 1 Afbeelding 3: Etsgravure nr 65 van het park van Huis te Loenen uit De Zegepraalende Vecht uit1719. Voorbeeld voor de schildering op de keerzijde van de vaas op afb. 1 tekst door A. de Leth. Uitgegeven in 1719 door de wed. Nicolaus Visscher te Amsterdam in1719Prenten nrs 26 en 65.- Jaarboekje Niftarlake 1986 blz.73 98





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Nr. 3. Ouderhoek Nr. 4. Ouderhoek naar Nieuwersluis Nr 6. Loenen vanaf Nieuwerhoek Nr. 7. Vreedenoord                                    &quot; &quot; Nr. 8. &quot;Oudaen, the house of the lord of Bonenge&quot;               &quot; &quot; Nr. 10. &quot;A view of Maarsseveen and the adjacent country&quot; Intrigerend is hoeveel platen elke uitgave telde en of er meer tekst bij was. Ko-men zij uit boeken of werden de platen los of in bundels verkocht? De geraad-pleegde antiquaren weten er weinig over te vertellen. Loenen 1999                                                                         E. Munnig Schmidt 100













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 tweemaal 40 kilometer lange oever is ruim driekwart steil en beschoeid methout en beton of stortsteen. Aan het water gelegen tuinen, behorend bij kaste-len en buitenplaatsen, vormen vaak uitzonderingen op dit natuur-onvriende-lijke beeld. In veel gevallen is daar zorgvuldiger omgegaan met landschappelijkschoon en is enige ruimte gelaten voor bomen en struiken. De werkgroep Oevers heeft tot 1999 op diverse plaatsen langs de Vecht inmid-dels ruim 4000 meter natuurvriendelijke oevers gerealiseerd, (afb.2) In het zuidelijk deel van de Vecht maakt een dakpannenbeschoeiing deel uitvan waardevolle cultuurhistorische elementen, (afb.3) In Loenen is in goede samenwerking met de gemeente het plan om een nieu-we hardhouten beschoeiing bij de molen te maken gewijzigd in een traditione-lere beschoeiing. Werkgroep Woonboten Zorgen dat er niet meer woonboten op de Vecht bijkomen en het aantal op

ter-mijn terugbrengen: dat is de doelstelling van de werkgroep woonboten. Verder Afb. 2. Natuurvriendelijke oever tussen Loenen en Vreeland (foto rest.plan Vecht) 106





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Ook de ontheffingen aan partyschepen die een lengte, diepgang of breedtehebben die op de Vecht niet zijn toegestaan zullen strenger worden getoetst.Speciale zwaaiplaatsen zullen worden aangewezen zodat deze schepen metdraaimanoeuvres niet hinderen en geen oevers zullen beschadigen. In hetvaarseizoen 1999 zal de DWR boot zeer regelmatig op het water te zien zijn enalle gebruikers van de Vecht aanspreken op hun gedrag. Werkgroep Aanlegplaatsen Ook zal in 1999 het aanlegplaatsenplan aan de Vechtgemeenten ter goedkeu-ring worden aangeboden. Dit gaat samen met een voorlichtingstraject voor debewoners van deze gemeenten. De bedoeling is dat afmeren alleen zal wordentoegestaan op door de gemeenten en DWR aangewezen plaatsen. Ook hier zalhandhaving zowel vanaf het water als vanaf de wal voorwaarde zijn voor een suc-cesvolle uitvoering van beleid. Binnen RPV houdt deze

werkgroep zich speci-fiek met deze problematiek bezig. Werkgroep Weerdsluis De werkgroep Weerdsluis beoogt door middel van verhoging van de stroom-snelheid (in vakjargon: debiet) in de Vecht een verbetering van de waterkwali-teit tot stand te brengen. In maart 1999 zullen proeven rondom de Weerdsluismoeten aantonen in hoeverre een debietverhoging invloed heeft op de (ple-zier)vaart. Hiertoe zal vanuit verschillende richtingen extra water via de Weerd-sluis in de Vecht worden gelaten. Mochten de proeven slagen, dan zal het wa-ter in de Vecht harder kunnen stromen, wat weer tot gevolg zal hebben dat fijnslib minder snel bezinkt. Voordeel is dat het water zuurstofrijker wordt en datdaardoor waterplanten en fauna kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Contactdag voor de Vecht 1998In oktober 1998 is in het kader van Restauratieplan Vecht een Contactmiddag ge-organiseerd voor gemeenten. Dijkgraaf J. van der Vliet ontving ambtelijke en be-stuurlijke

vertegenwoordigers van de Vechtgemeenten, de Provincies en belan-genorganisaties en memoreerde het startsein op 31 oktober 1996 voor eengezamenlijke aanpak van de Vecht. Hij verwachtte uitwisseling van informatie overhet RPV en een gedachtenwisseling over het thema van de middag: handhaving.Aan de hand van een geanimeerde discussie bleek dat de Vecht velen ter hartegaat. De niet verplichtende intenties uit de intentieverklaring zouden moetenworden opgenomen in streek- en bestemmingsplannen, die immers wel ver-plichtend zijn. Eenduidigheid in nautisch beheer, natuur en landschap, rekre-atie en toerisme en ruimtelijke ordening zou moeten worden vormgegeven. Debij het RPV betrokkenen zouden middelen ter beschikking moeten stellen 108







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Bovenzijde \an een van de beide staande delen van het vroeg 18'' eeuwse sierhek voor het laantjenaar Klein Boom en Bosch en de villa Grigia te Breukelen. De twee vogelkoppen zijn door de smidin het smeedijzer gekerfd en niet gegoten zoals men zou kunnen vermoeden. Aan het ijzerwerkdaaronder is duidelijk het nodige te restaureren. (Foto Van der Horst) Wilt U ook meehelpen om de Vechtstreek niet te laten bezwijken onder Vinexen ander geweld? Het rekeningnummer van de stichting is 65.74.10616 te Loenen. Alle gelden,die binnen komen worden voor het doel van de stichting aangewend. Dat doelis het behoud en zo mogelijk verbetering van de schoonheid van dit gebied.Ziet U iets dat de aandachtvan de stichting waard zou kunnen zijn laat U het desecretaris weten: Dorpstraat 4 3632 AT Loenen. Dank U wel. E. Munnig SchmidtVoorzitter 111
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