






















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 'JyA^Tl                                            il                                    MOOLMKAAX . Afb. 7. Ipenburg, ca. 1730. (OAAB Mijdrecht) Tot zover de geschiedenis van Overdorp tot 1730, het jaar waarin ' Hollands Ar-cadici werd gepubliceerd en de gravure van afb. 9 in druk verscheen. Sorgvrij - ZorgvrijSorgvrij intussen, door Pieter Cronin in 1683 gekocht, vererfde aan zijn doch-terjohanna Cronin, weduwe van Dirck Compas, en werd door haar beide doch-ters Barbara en Glandina Compas in 1722 verkocht aan Gerrit van Caspel, eenvan de notabelen van Baambrugge.^^ Sindsdien lezen wij in de archivalia Zorg-vrij in plaats van Sorgvrij. De vader van deze Gerrit, Symen Janszn van Caspel, woonde aan de westzijdevan de Angstel. Wellicht komen wij hem nog tegen bij onze verdere speurtocht,immers in de zetting op het familiegeld (bewonerslasten) wordt hij aangesla- 64











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 land, Zeeland en West-Friesland.*' Het feit, dat hij in dat jaar de beschikkingkreeg over Vegtvliet zal er toe geleid hebben dat hij Poelesteyn verhuurde (TonisOj&PoelesteynJ. Wel komt hij voor op de lijst dergenen die in 1684 bijdroegen aande vernieuwing van het uurwerk in de toren van de kerk van Baambrugge.*'Hij is in 1676 getrouwd met Fran^oise Fagel, een dochter van Mr Frans Fagel,de eerste raad van de Hoge Raad van Holland. Mogelijk heeft de schoonvadervan Willem de hand gehad in diens benoeming - op 29^arige leeftijd - totraadsheer in de Raad van Brabant. Het huwelijk met Fran(:oise Fagel was van korte duur; Frangoise overleed in1681 en liet hem een dochter, Anna, na. Uit zijn tweede huwelijk met Anna Adriana Ockersse sproten twee zonen, Cor-nelis en Willem. Hij woonde tot zijn overlijden in 1726 op het Voorhout in Den Haag, en waso.a. ook eigenaar

van een landhuis in Loosduinen.''^ Zijn boedelinventaris omvat 120 items, ongerekend de grote hoeveelheid ju-welen, kortom hij was puissant rijk. Tussen zijn dochter Anna enerzijds en zijn weduwe met haar twee zonen an-derzijds is over de nalatenschap geprocedeerd.^^ Hoe het zij, Poelesteyn ver-erfde aan zijn dochter, die inmiddels getrouwd was met Johan baron van La-wick, baljuw van Schellinkhout, Wijdenes, Oosterleek, Hem en Venhuysen[gebied ten Oosten van Hoorn]. Baron van Lawick was een telg uit een geslachtwaarvan leden reeds in 1363 deel uitmaakten van het Ridderschap des kwar-tiers van Nijmegen.'*'' Vanaf 1717, toen de laatste huurder het herenhuis ontruimde is Poelesteyndoor de baron en zijn echtgenote gebruikt en bij afb. 3, de gravure van dezebuitenplaats, te dateren op rond 1730, wordt baron Van Lawick als eigenaarvermeld.*^ 1730 tot ca. 1800 Wij laten voor deze periode het oog het eerst vallen op de

noordelijkste van dedrie buitenplaatsen, ZorgvriJ. In het rijmwerk bij Hollands Arcadia van 1730 wordt omtrent deze buitenplaatsonder andere geroepen: O Sorgvrij, zo ik Uvan buiten kan beschouwen, Gelijkt Uw grootsheid naar de graafflyke gebouwen, Die Holland eertijds heeft gedragen op zijn grond. Dog nu gesloopt zijn door het heilloos vloekverbond.*^ (De dichter doelt hier op de Hoekse en Kabeljauwse twisten.) 69











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 Overdorp Bij deze buitenplaats zagen wij dat zij in 1727 door Susanna van Wijk, huis-vrouw van Paulus de Witte, werd verkocht aan Johannes Clerck. Vermeld werddat de opstal doorjohannes zelf zou worden gebruikt, maar dat de weilandenaan Gerrit van Caspel waren verhuurd. De dichter in Hollands arcadia bezingt Overdorp in 1730 o.m. als volgt: Om Overdorp in myn voorbygang te beschouwen,Daar heer de Klerk zig kan in veiligheid onthouwen,Wanneer hy op het land zyn lust en luens voldoet.En treed den Angstelstroom aljuiggend te gemoet,Of uit het Speelhuis ziet het wentelen der baren,En telkens schuil op schuit daar heen en lueder varen^^ (Het speelhuis is geheel rechts op de gravure te zien.) (alb. 10) Johannes Clerck was koopman, getrouwd met Maria Del C^ourt. Het echtpaarwoonde op de Prinsengracht tussen de Reestraat en de Beerestraat (1735).''^Toch moet hij ook enige tijd in Baambrugge

gewoond hebben, want hij werdgenomineerd voor de functie van schepen in 1737. Nominaties gingen veelal intweetallen en Johannes zag deze eer aan zijn neus voorbijgaan.''&quot;* In 1742 is Johannes overleden'''; zijn echtgenote hertrouwde daarop met JanBeun, doch in 1750 was zij opnieuw weduwe, waarna Overdorp door de erfge-namen in publieke veiling werd gebracht, compleet met de kerkbank voor 6personen. Tot de erfgenamen behoorde Mr Abraham Del Court, haar neef,Heer van Crimpen op de Lecq, regerend schepen van Amsterdam.*'''In de erfenis is mede begrepen de hofstede Court en Geyn, liggende ten zui-den van de boerderij Kool en Bosch (afb. 12), alsmede 9 morgen wei- en hooi-land gelegen tussen Vreede Rijk en Bergvliet, - in 1730 gekocht doorjohannesClerck van de grondhandelaar Hugo Dierten''^ - alsmede ook de boerderij met16 morgen land, genaamd Court en Vegt, gelegen aan de stille Vecht. Deze na-men hebben een referentie aan de naam

van de echtgenote van JohannesClerck, Maria Del Court. Wanneer zowel de eerstgenoemde boerderij als de 9morgen in handen komen van Joan Michael Bock, die getrouwd was met Do-rothea Eyck, verandert de naam van de boerderij van Court en Geyn in Eyck enGeyn! (Joan Michael Bock was tezamen met zijn vier zusters eigenaar van Vree-de Rijk, besproken in het jaarboekje 2000). 74









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 Afb. 13. Gedeelte van de kaart van Ketelaar ca. 1770. (ARA Den Haag) 78

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 Afb. 15, &quot;Overdorp&quot;. Fragment prospectus van het atelier van A. Grevenstuk. ([b. Niftarlakc 1981) Voorts werd nog vermeld: in de stal een vos langstaart merrie paard en een wa-gentje met linnen kap. Ook het stukje terrein van Overdorp, dat destijds tussen de Rijksstraatweg enhet Zandpad was overgeschoten, was in de aankoop door Pieter Bernardi be-grepen, en werd door hem in 1827 doorverkocht aan Gijsbert van Walbeek.&quot;^ Pieter heeft niet lang op Overdorp gewoond; reeds in 1830 verkocht hij hethuis aan Lambertus Ras, die er een logement ging exploiteren.'^&quot; Het lijkt als-of de situering zich daar in tegenstelling tot het laatste kwart van de 18&quot;^ eeuwniet meer toe leende, want in een tijdsverloop van 10 jaar hebben vier loge-menthouders/tappers tevergeefs geprobeerd de oude herberg Halfwegen tedoen herleven. Daarna ging het perceel van hand tot hand, werd gesplitst,

enwerd langs de weg volgebouwd. Het laatst gebeurde dat ten behoeve van het Gemeentehuis. Gelet op de bepa-lingen van de drankwet kon niet langer in een taveerne worden vergaderd enzo zien wij dat in 1885 Gedeputeerde Staten van Utrecht bewilligen in de aan-koop van grond voor een te bouwen raadhuis met een woning voor de bode ofveldwachter.'^' 86



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 Gekocht werd het stuk grond naast het huis van Overdorp, waar eertijds de 'En-gelse aanleg met goudvischkom' had gelegen. Genoemd huis van Overdorpwas het huis waar Pieter Verschoof zijn chirurgijnsstiel uitoefende en waar in denegentiger jaren van de 19*^ eeuw de toenmaals beroemde grafisch ontwerperAntonie Grevenstuk zijn tweede atelier stichtte.'^^ Diens hoofdatelier bevondzich in een huis aan het Rokin te Amsterdam. De hierbij gaande afbeelding vanOverdorp danken wij aan een prospectus van het calligrafisch atelier van Anto-nie Grevenstuk (aft. 15). De belendingen van Overdorp zijn hier liefdevol weggelaten! (De zoon van An-tonie Grevenstuk, Jean, ontwierp het logo van het O.G. Niftarlake. Hij was daar-van mede-oprichter en de eerste secretaris.) In 1886 was het Raadhuis gereed en werd tevens besloten vergunning te gevenaan het Oostzijdse

Waterschap, aan het Waterschap Het Hoog en Groenland,alsmede het Waterschap van de Roodemolen, om het nieuwe raadhuis te ge-bruiken voor de vergaderingen van de besturen, ook indien daar de ingelan-den bij zouden zijn.'-^Zowel Overdorp als het oude Raadhuis worden thans particulier bewoond. De boerenhofstede Oud Rustenburg vererfde van Theodorus Pijselman op zijndochter, Barta Maria Anna Pijselman, die de hofstede in 1836 verkocht aanCornelis van der Kroon, die zelf het boerenbedrijf ging uitoefenen.'^*Van oudsher werd de zuidelijke begrenzing van Poelesteyn gevormd door eenboerderij, die lange jaren in bezit was van het geslacht Buys. Deze boerderijwerd in 1818 verkocht aan Willem van Wees, opnieuw een telg uit dit boeren-geslacht (vgl. Ipenburg en Bergvliet). Hij gaf deze boerderij voor het eerst eennaam: Rusthof.'^'' Maria van Wees, dochter van Willem, trouwde in 1836 met Cornelis van derKroon. Na diens

overlijden kwam Oud Rustenburg via Maria van Wees in han-den van haar zoon, Willem van der Kroon.''^&quot;^ Deze hofstede is in dejaren 1950/1960 ten offer gevallen aan de nieuwe woon-bebouwing, die wij daar nu rond de C.P. van der Leestraat aantreffen.Daarbij is van de hofstede nog overgebleven het woonhuis, dat gerekend vanafOverdorp voorbij de C.P. van der Leestraat nog aanwezig is en bijkans schuilgaat onder begroeiing. Dit huis, dat op de kadastrale kaart van 1832 reeds isaangegeven, werd in het midden van de 19'^ eeuw afzonderlijk verhuurd. Hier-bij moet opgemerkt worden, dat bij Poelesteyn, sinds 1727 sprake is van een af-zonderlijk verhuurd woonhuisje, ofwel dat in de 18&quot; eeuw in gebruik was alstuinmanshuis bij de buitenplaats. 87



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 Afb. 16. &quot;Overdorp&quot; in 1890. Rechts het raadhuis. (Jb. Niftarlake 1930) Het is verleidelijk het huidige woonhuis als een voortzetting van dit verhuurdepand te beschouwen, doch zonder bouwkundig onderzoek valt daarover nietsmet zekerheid te zeggen. De gevel draagt een 19*^ eeuwse gevelsteen. Tussen het Gemeentehuis en de C.P. van der Leestraat bevindt zich nog - watteruggelegen van de Rijksstraatweg - een klein woonhuis, dat rond 1860 is ge-bouwd op een stuk grond dat in 1859 daartoe werd afgescheiden van de grondvan de hofstede Oud Rustenburg en in erfpacht werd uitgegeven aan DirkKloosterman, veldwachter in Baambrugge.'^'^ Bijgaand schetsje (afb. 16), daterend uit het einde van de IQ*^ eeuw geeft de toe-stand van de aan de straatweg gelegen bebouwing weer, zoals die ook nu nog is,zij het dat daarop vrijwel naast het in 1860 gebouwde huis van de veldwachternog het tolhuis

te zien is. Dit tolhuis, door het Rijk in de twintiger jaren van de19*^ eeuw gebouwd, werd na het opheffen van de tol in 1903/1905 ingericht tothulppostkantoor, dat daar tot in de dertiger jaren van de twintigste eeuw ge-vestigd is geweest. Daarna kwam de slopershamer... Bijzonder erkentelijk ben ik de Heer W.W. Timmer te Abcoude, die de veletrouvailles en teleurstellingen bij de lange speurtocht heeft willen meebeleven. Ir D.L.H. Slebos Abcoude, 2002 88
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