
travee. In de vestibule bevinden zich vier stuc-medaillons, 
waarin de vier jaargetijden zijn voorgesteld. Een fontein in 
een nis en geschilderd behangsel versieren de linkerzij kamer. 
De rechterzijkamer is eveneens van een geschilderd behang
sel voorzien. Op een van de wanden van de koepelvormige 
grote zaal kan men ook thans nog twee Venetiaanse spiegels 
van gelijke grootte bewonderen. Het plafond is ook hier 
voorzien van stucwerk. 
De plaats is van de Amsteldijk afgescheiden door een fraai 
smeedijzeren hek, daterend uit bet eerste kwartaal van de 
18deeeuw. 

'viSMEER' Een latere schepping is het ten zuiden van Oos
teerneer gelegen buiten 'Vismeer'. Of Willem Bus toen hij in 
1718 de bruikweet met huis en bijna 30 morgen land voor 
f s.ooo,- kocht van de regenten van het St. Pietersgasthuis 
te Amsterdam, de bedoeling gehad heeft om deze gronden 
bij 'Oostermeer' te trekken, is niet duidelijk. Een aanwijzing 
hiervoor vinden we wel in de door hem verrichte aankoop 
van s maden land, die onmiddellijk aan het Pancrasmeertje 
gelegen waren. Om het land zelf zal het hem niet te doen ge
weest zijn, want de naam 'het Rietveld' wijst op slechte 1..-wa
liteit en ook de prijs 31 s gulden voor 5 rmden is niet veel. 
Het wekt dus de schijn dat Willem Bus voor 'Oosterrneer' een 
uitweg naar het Panerasmeer heeft willen scheppen. In elk 
geval is hij in deze opzet niet geslaagd, want reeds in 17 3 8 
transporteerde Willem Bus een groot deel van dit bezit weer 
aan Jan Visser. Slechts twee kampjes land behield hij aan 
zichzelf, doch zijn erfgename, Josina Vogel, deed ook deze 
in 1757 aan Jan Visser over. Nadat Johannes Pijl een tijd
lang eigenaar van de boe.rdecij was geweest, deden zijn zoons 
een zeer voordelige transactie door alles voor meer dan 
f 11.ooo,- in 1789, te verkopenaan DirkLuden. Kort daarna 
zal deze het huis 'V i smeer' hebben doen bouwen, dat waar
schijnlijk niet van grote omvang geweest zal zijn. In 1802 
werd Nathanael Belli voor slechts 9.000 gulden eigenaar van 
het herenhuis met de erbij behorende 34 morgen land. De 
Belli's transporteerden in 1814 zowel de berenhuizing als 
de huismanswoning aan de Weled. Heer Jan Christiaen 
Swaen en zijn vrouw vrouwe Trijntje Loenen, die toen op 
'Overdorp' woonden. De prijs bedroeg 8. 500 gulden. Geld
nood noodzaakte hem een hypotheek van/ t z.ooo,- te ves
tigen op zijn hofsteden 'Veelust', 'Meerland' en 'Vischmeer' 
(18zs). De boerderij 'Vismeer' verkocht hij nog in hetzelfde 
jaar aan Andries de Jong, touwslager te Amsterdam. 

BOERDERIJ 'MEERLAND', 'DE POORTERWErDE' Op de lijst 
van buitenplaatsen en boerderijen langs de Amstel, opge
maakt in qp, vinden we ten zuiden van het latere buiten 
'Vismeer' een boerderij met ;6 morgen land, toebehorende 
aan het gasthuis te Amsterdam. Hier moeten wij de plaats 
zoeken van 'de Poorterweide'. Wij zagen reeds dat van der 
Loos meende dat 'Oostermee.r' gebouwd was op een deel van 
deze Poortcrweide. Deze opvatting is echter niet houdbaar. 
De Poorterweide is het terrein gelegen tussen 'Vismeer' en 
'Vredenstein' zoals wij nader zullen aantonen. Wat betekent 

de naam 'Poorterweide'? We moetea hier denken aan een 
weide, toebehorende aan de poorters van Amsterdam, en 
wel poorters die de naast deze weide gelegen markt bezoch
ten. Vóór r 3 5 o was zij echter reeds in het bezit van particu
liere eigenaars gekomen, want op 1 december I 3 5 6 draagt 
Wi!lem urer Camere de weide, groot 16 morgen, aan de 
grafelijkheid op, waarna Ghise Sael er mede wordt beleend. 
In 1 ;Go wordt Adam Sael bezitter van dit leen, doch zijn 
zoon Sirnon ontvangt het als een vrij eigen bezit in I 388, 
zodat we het leen niet meer in de leenregisters terugvinden. 
Blijkbaar omvatte dit leen echter niet de gehele Poorter
weide, maar alleen de zogenaamde 'Grote Poorllnveide', ter
wijl de 'Kkine Poorlerweide' haar leenverband behield. Met 
laatstgenoemde weide werd door Karelvin 1540 Jan Bout 
Claesz. beleend, die in 1 j j ; in het leen opgevolgd werd door 
Lijsbeth :Melis dochter. Na de afzwering van Koning Philips 
van Spanje doen de Staten van Holland de beleningen. Zo 
wordt door hen op 5 januari 15 94 Jan Jacobsz. Appelman 
met dit leen, groot 71/2 morgen, beleend. Reeds twee jaar 
later draagt hij zijn leen weer over aan de jonge Jan Jansz. 
Buijs te Ouderkerk. In het volgend jaar stond laatstgenoem
de zijn 'kleine Poorterweide' weer af aan de regenten van het 
gasthuis te Amsterdam, die ook de noordelijk ervan gelegen 
landerijen in r 586 aangekocht hadden. Reeds in 15 8 3 waren 
zij overgegaan tot aankoop van het Pancrasmeertje, dat toen 
in het bezit was van Jacob Schaep Pietersz., een lid van de 
bekende Amste.rdamse regentenfamilie van die rutam. Het 
Panerasmeertje ontleent zijn naam aan de noordelijk e.rvan 
gelegen 'Bancken'. De naam moet dus eigenlijk Banekens
meer luiden. Later is deze naam niet meer begrepen en ver
basterd tot Pancrasmeer. Een nog oudere naam ervoor is 
'het Papemeer', deze komt reeds voor in de eerder genoemde 
acte van I 3 5 6. In 1 5 z 1 was Reijnoud heer van Brederode er 
eigenaar van, en wij vinden dat het meer voor x 5 pond 's 
jaars in erfpacht gegeven was aan Hilbrant Jansz. den Otter, 
doch dat deze laatste in genoemd jaar de erfpacht voor z94 
pond had afgekocht en dus volledig eigenaar was geworden. 
Als de burgemeesters van Amsterdam in 17 3 7 dit, hele bezit 
van-de gasthuizen voor 4-)00 gulden verkopen aan de heer 
Jan de Bruijn, blijkt het landbezit ruim 34 morgen groot te 
zijn en het meer 18 morgen. Als de erfgerutmen van zijn 
broeder Jacob de Bruijn de bruikweer met het meer in 1754 
verkopen aan Geuit Visser, draagt de bezitting de naam van 
'Mee eland'. De enige dochter van Gerrit huwt met Willem 
Schimmelpenning, die in 1785 als eigenaar vermeldt wordt. 
In 1843 werd het Panerasmeer bij de vervening van de Mid
delpolder in de vervening opgenomen en is het sedertdien 
spoorloos verdwenen. Het Bancrasmolentje bestond nog tot 
het jaar 19oo, doch is toen helaas gesloopt en vervangen 
door enige woonhuizen. Zoals wij gezien hebben gaat 'de 
kleine Poorterweide' dus schuil onder de boerderij zuidelijk 
van 'Vismeer' gelegen. 
De zoëven genoemde Willem Schimmelpenning ontdoet 
zich van 'Mee.rland' door vcrkoop aan I'ieter van .Muijen in 
1785. Voor/ 1o.ooo,- ontving deze 'de bruikweer lands ge
rutamd Meerland met deszelfs huismanswoning etc' en nog 



Ariaensz. ;oo Carol. gulden moeten betalen voor de water
molen. Als onderpand voor het nakomen van deze overeen
komst stelt Claes zijn 'Grote Poorterweide'. Claes kreeg on
gelijk, maar behoefde toch niet te betalen, daar beide par
tijen in 1616 het gesloten accoord teniet deden. In 165o 
kopen de regenten van het St. Pietersgasthuis de bruikweet 
voor 11.148 gulden en doen hem in 1716 over aan Marten 
van der Streng. Bij de boerderij behoren dan 41 morgen land. 
Helemaal duidelijk is de situatie niet, want uit de acte van 
1 augustus 1776 waarbij de erfgenamen van Marten van der 
Streng hun bezit verkopen aan Elderr Willemsz. Loenen, 
blijkt dat 81/ 2 morgen ervan in leen gehouden wordt van de 
Staten van Holland. Is het soms een afsplitsing van de 
Grote of Kleine Poortt-rweide? 
De dochter van Eldert Loenen, geheten Trijntje Loenen 
huwde met de heer Jan Christiaen Swaen. de eigenaar van 
'Vismeer' en 'Meerland'. \\'lij zagen reeds hoe een belang
rijke hypotheek hem niet uit zijn financiële moeilijkheden 
kon redden, zodat bij in 1 Szs t 1f2 bunderland van 'Veelust', 
dat hij in 'Swaenswijk' herdoopt had, moest verkopen. 
Koper van deze t 1f2 bunder werd de Weled. Heer Sirnon 
Roghair, medicinae doctor, die op de buitenplaats 'Vreden
stein' (ten Zuiden van 'Swaenswijk') woonde, voorl8oo,-. 

'vREDESTEIN' Ook de naast de boerderij van de heer Loe
nen gelegen buitenplaats 'V redensteijn' wordt in de acten al 
vroeg vermeld. Voor de eerste maal in 1596, het was toen 
nog slechtS 'een sruck land groot 6 maden genaemt de 
Nesse', en werd in dat jaar door de erfgenamen Vlltl Bout 
Jansz. te Weesp getranSporteerd aan de vier kinderen van 
wijlen Gerrit Willemsz. Tuth. Op het verkochte land stond 
toen geen huis, of bet behoorde aan andere eigenaren dan de 
grond zelf. Dit laatste zou men kunnen afleiden uit het feit 
dat Pieter Beltes, burger Vlltl Amsterdam, in het jaar 16zo 
de grond kocht van Tijmoa Dirksz., oud-schepen van 
Nieuwer-Aros tel, maar 'alle de huijsing, schuereo, stalling, 
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betimmert, bepotinge etc. staende op het land voorn. ende 
het schuijtenhuisje en de viskaere staende in de Amstel', 
werden hem in hetzelfde jaar overgedragen door de erfge
namen van Cornelis Bruijnen. Via Barend Gerritsz., die in 
1618 eigenaar werd, gingen huis en land in 164; over aan 
Pieter i\leffert, kaartmaker, burger van Amsterdant, voor 
l6.too,-. Zijn naam zullen we ook bij de bespreking van 
'Paardenburg' nog ontmoeten. Geldgebrek zal vermoedelijk 
oorzaak zijn van het feit dat Pieter l\feffert in 169; genood
zaakt was de helft van dit bezit benevens de helft van Paar
denburg te verkopen aan Jeremias Chcistiaensz. Micheel, 
juwelier, voor de belachelijke lage prijs van lt.6oo,-. Het is 
ook mogelijk, dat deze verkoop slechts als hypotheek be
doeld was. Het huis en het land delen dan een tijdlang de lot
gevallen van 'Paardenburg'. De heer Gerrit Plaatroan, medi
cinae doctor, die er in q;o eigenaar van geworden was, 
maakte er een buitenplaatsje van. Dit transporteert hij in 
1738 voor I ;.ooo,- aan de stadswijnroeijer Hendrik van 
Houten. Het komt dan in bet bezit van Maria van. der 
Sluijs, wier erfgenamen het als 'een plaisierruijn met sijn 
huijsinge, speelhuijs en loots' gelegen naast 'Paarden burg' in 
171 1 overdoen aan Joan George Stierlingb voor I ;.1 jO,-. 

Diens dochter verkoopt het in 1772 aan de gebroeders Jacob 
en Roelof Koster voor f 4.oso,-. Blijkbaar waren dit specu
lanten, want enige maanden later dragen zij bun aankoop 
weer over aan Kniertje Jacobs Coijmans, weduwe van Her
raanus Vorsterman, maar voor bijna bet dubbele van bet be
drag dat zij ervoor betaalden, namelijk 17-2!0,-. Deze 
weduwe ziet dan ook geen kans dit bedrag er >Oor terug te 
krijgen als zij haar buitenplaatS vier jaar later weer wil ver
kopen. Pieter van Suijlen en zijn vrouw Petronelia Adriana 
de Marees worden echter bereid gevonden een gokje te 
wagen. Zij kopen het buiten tegen een lijfrente vanl4so,
's jaars, aan Kniertje rot haar dood toe te betalen. Het zag er 
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34 morgen land en bovendien het Pancrasroeertje. Na de 
dood van hun ouders verkochten hun kinderen voor 
f I I .6oo,- dit alles aan vrouwe Antonia Geertruida van Wijk 
en aan Johan Gothelff Christiaan Blomroder ieder voor de · 
helft(in I8o8). Toen zij hun aankoop in 1819 met winst kon
den verkopen aarzelden zij niet daartoe over te gaan. De 
heer Jan Christiaen Swaen, de eigenaar van 'Vismeer', was 
dan ook bereid er /I3.500,- voor te betalen. Financiële 
moeilijkheden noopten de heer Swaen 'Meerland', 'Vis
meer' en 'Veelust' met een hypotheek vanfu.ooo,- te be
lasten (I I mei 1825). Dit hielp hem echter niet uit de brand, 
zodat hij nog in hetzelfde jaar 'Meerland' voor f 1· soo,"
moest verkopen. Koper was Andries de Jong, touwslager 
op het Schapenplein te Amsterdam, die in hetzelfde jaar óók 
'Vismeer' van de heer Swaen gekocht had. 

'VE.ELUST', 'SWAENSWIJK', VANOUDS 'DE GROTE POORTER

\VEIDE' Ten zuiden van deze boerderij 'Meerland' bevond 
er zich weer een van nog grotere uitgestrektheid, in 17 32 
was zij 42 à 43 morgen groot en behoorde zij aan Marten van 
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der Streng. Hier zullen wij 'de Grote Poortmveide' moeten 
zoeken, die zoals wij zagen in 1388 eigendom geworden was 
van Sirnon Sael. In 1599 is Claes Walichsz. Stoel, buurman 
te Ouderkerk er eigenaar van. Op een gegeven dag raakt hij 
in een heftig debat gewikkeld met Jacob Ariaensz., tim
merman te Ouderkerk, over de vraag of er nog sprake zou 
kunnen zijn van herstel van de Rooms-Katholieke eredienst 
in de Oude of Nieuwe Kerk te Amsterdam. Jacob Ariaensz. 
meende van niet, Claes Walichsz. van wel. Het gevolg van 
dit twistgesprek was een soort weddenschap. Claes ontvangt 
van Jacob Ariaensz. een watermolen staande bij Jan Wil
lemsz. Kooien land (zoëven genoemde Bankrasmolen ?), on
der conditie dat indien nogtijdens het leven van Oaes 'weder
omroe binnen der stadt Aemste!tedamme in de Oude ofte in 
de Nieuwe Kerke misse ende predicatie werdt gedaen met 
het hemdt over de rock als men van oudts aldaer plach te 
doen, Oaes en zijn erven de voors. watermolen vrij en om 
niet zullen mogen behouden' . Wordt er echter tijdens het 
leven van Oaes in de genoemde kerken geen mis en predi
catie gedaan dan zullen Oaes' erfgenamen aan .Jacob 


