
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Datering van Historische Kaartenvan de Vechtstreek In het boek &quot;De Vechtstreek&quot;' zijn de meeste kaarten, die in hoofdzaak deVechtstreek of gedeelten daarvan beslaan, bijeengebracht. Sinds het verschij-nen van dat boek zijn zo veel nieuwe gegevens gevonden, dat nadere dateringvan een aantal kaarten mogelijk is. Die datering kan geschieden o.a. aan dehand van namen van eigenaren van buitenplaatsen op deze kaarten en de uitandere bronnen bekende jaren van hun aankoop en verkoop of overlijden.Ook zijn er enige kaarten waarop zoveel details van de streek zijn aangegeven,dat het de moeite loont die wat nader te bekijken. De twee oudste kaarten daar-onder vertonen een vrij volledig overzicht van de rond 1675 bestaande buiten-plaatsen langs de Vecht. Beide onderwerpen worden in het navolgende be-sproken. De &quot;Nieuwe kaart van Mijnen [sic]

en de 2 Loosdrechten etc&quot;Van deze kaart zijn drie versies bekend. In &quot;De Vechtstreek&quot; staan de twee be-langrijkste op blz. 82 en 83, gedateerd resp. &quot;kort na 1677&quot; en &quot;tussen 1702 en1721&quot;. De oudste kaart, uitgegeven door Nicolaas Visscher, moet vlak na dedood in 1702 van deze uitgever/drukker tot stand gekomen zijn. Namelijk opde plaats van de huidige buitenplaats VreedenHoff staat &quot;A. Pels&quot;. Dit is An-dries Pels, die het buiten in 1703 kocht van Andries Bernard.^ Dat geeft hetvroegst mogelijke jaar van verschijnen van de kaart. Boven de vermelding&quot;Kerkkroon&quot;, een nog gedeeltelijk bestaande buitenplaats in Baambrugge,komt&quot;Ranst Valkenier&quot; voor. Pieter Ranst Valkenier, schepen van Amsterdamvanaf 1695, bezat het buiten ten Noorden van Kerkkroon. Hij stierfin 1704.''De kaart is derhalve niet veel jonger dan 1704. De tweede versie, nu correct getiteld

&quot;Nieuwe kaart van Mijnden etc.&quot; moet inopdracht van de ambachtsheer van Mijnden opnieuw zijn uitgegeven.* Dit wasJeronimo de Haze de Giorgio, wiens wapen in de rechter bovenhoek prijkt. Deopdracht aan hem, die onder het wapenschild staat, is getekend &quot;de weduweNicolaus Visscher&quot;. Zij bestierde de uitgeverij van haar man van 1702 tot 1721.Zij liet de koperplaat van de eerste kaart geheel bijwerken, hetgeen te zien isaan de namen van de eigenaren van vele buitenplaatsen. Daaruit kan men hetjaar van deze uitgave eveneens deduceren. Bij de plaats van het huidige gemeentehuis van Breukelen staat &quot;Boenderma-ker&quot;. Theodoor Boendermaker verwierf het huis en de gronden waarop zijn rij- 79





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 _____            ,.                  ^___^^'T^'< Fig. 1. Het rechter onderkwart van de kaart van Amstellandt uit ca. 1725 door R. &J. Ottens. ArchrrfWaterrchap'vecht, Angstel & Gooi.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 -mi^ms^. Fig. 2. Uitsnede uit de Icaart van Justvis Danckerts van de provincie Utreclit uit ca. 1675. Het Zuidenis boven. Coll. Rogaar. 83



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 soort overwonnen land beschouwd. De kaart is dus van na 1674. Voor het be-palen van hetjaar van verschijnen dient nog het volgende: In 's-Graveland staatJacob Bicker als &quot;Majoor Bicker&quot; op de plaats van het buiten Boekesteyn. Hijoverleed in 1676.'' Hij had de functie van Kapitein-Majoor van het garnizoenvan Amsterdam. Joachim Irgens had daar ook een buitenplaats en staat als &quot;Ir-gens&quot; op de kaart. Hij overleed in 1675.'' Ten slotte overwegend dat er bij Zeistnog geen spoor te bekennen valt van de aanleg van de tuinen van slot Zeistwaarmee in 1677 een begin is gemaakt is de conclusie dat de kaartinhoud in1674/75 moet zijn opgenomen. In de bijlage zijn de op de kaarten langs deVecht voorkomende kastelen en buitenplaatsen opgenomen. Enige opmerkingen over het boek De Vechtstreek Hierboven is reeds getracht een aantal dateringen van kaarten nader te preci-seren. Schrijver

maakt van de gelegenheid gebruik nog enige details te behan-delen. Op blz. 13 van het boek staat dat ons Genootschap in 1913 werd opgericht, datmoet zijn 1912. Op blz. 14 (rechts onder) wordt over de Nieuwe Wetering gesproken, welke vanNieuwersluis naar de Angstel voert. Men kan zich afvragen waar de oude wete-ring was. Dat was de Stadswetering, die in de Middeleeuwen gegraven was tus-sen de Vecht en de Angstel en die daar ten Oosten van Nieuwer ter Aa op uitkwam. Een gedeelte ervan bevindt zich nog tussen de buitenplaatsen Sterre-schans en Over Holland tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal.Op blz. 16 staan Huis te Velde en (kasteel) Loenen genoemd. Het is uiterst twij-felachtig of beide huizen ooit een kasteel geweest zijn, hoogstens is sprake ge-weest van versterkte hofsteden. In de archieven is niets gevonden wat op eenkasteel duidt. Of Weerestein ooit een echt kasteel was moet eveneens betwijfeldworden; wellicht stond er ooit een schans of

wachttoren. In de 17e eeuw lag opde plaats van het huidige huis een typisch I7e-eeuws huis waarvan Leupeniuseen ets maakte. In de tekst op blz. 63 staat &quot;Kasteel Bolestein (rechts onder)&quot;. Dit kan verwar-rend zijn. In de rechter onderhoek staat de Snaefsburg, Bolestein ligt aan deVecht linksboven de Snaefsburg. De oudst bekende kaart van Loenen staat afgebeeld op blz. 72/73. Voor de da-tering van die kaart is van belang, dat de brug in Loenen, die er opstaat, in 1627is gelegd. De katholieke kerk op de Slootdijk werd in 1652 gebouwd.'' Die staater nog niet op; alleen boerderijen met hooibergen zijn te ontwaren. De kaartmoet dus ontstaan zijn in de tussenliggende periode. Als maker kan gedachtworden aan Van Groenen. Nog een nader te preciseren jaar komt voor op blz.92 waar staat dat Jacob Balde de heerlijkheid Loenen en Nieuwersluis kocht in 84





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Ruygenhof Weeresteyn Voortwijck Van den Broek (Vechtvliet) SonnevechtV Zonswaert V Groenevecht G(r)unterstein 'd France Schans (Z van Breukelen) Nijenrode Kromwijck Gansenhoef Op 't Slijk(boerderij) Otterspoor 't huys te Suyien De Klophamer Zuyievelt D Nieuw Rosendael Cathusers Buschkruitmolen (later Sijdebalen?) Bethlem Graef van Solms Hof Outdaen Aan de Angstel: Botterdam (in Nieuwer ter Aa) D De Capel (Loenersloot) D 't Huys te Loenersloot den Haringh Donckervliet Ruijtesteyn da (de) Valck (Ranst Valckenier) 't Huys te Abcou Loenen 1997 E. Munnig Schmidt 86




