




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 36 Camminga keek, bij de verfraaiing van zijn bezit blijkbaar nietop een stuiver; men vergelijke dit werk van Dan. Stopendaaleens met de twee volgende afdrukken naar teekeningen vanVan Eyck van Zuylichem en |. F. Christ; hier uiterlijk niets danverval, daar alle kenteekenen van keurige verzorging. Enwerden, volgens den historicus, niet zelfs Italiaansche mees-ters aangezocht, het inwendige met kunstig stucwerk op teluisteren? De oudste plattegrond van Cronenburch, dien ik heb kun-nen ontdekken en welke in belangrijkheid alle andere over-treft, vindt ge in de volgende afbeelding. (Zie fig. 1). Deze i-u.ffi/4. UU^Ljfl,! ^,U,,, Fig. 1. geeft ons antwoord op alle vragen, de situatie van het kasteelen de indeeling van het terrein betreffend; op de oorspron-kelijke kaart, zonder naam en dateerend van circa 1670, staande gebouwen en steenen complexen in rood, de paden in geel,en het water in blauw aangegeven,

prachtig van uitvoering,doch ter wille van de duidelijkheid heb ik dezelfde werkwijzeweer toegepast als bij de andere plattegronden. Hier is allesvan het kasteel nog intact, de ronde en de vierkante hoek-torens, de ronde gevechtstoren of donjon, de hoofdsterkte



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 37 van het kasteel, het poortgebouw en de brug. Het jaag- ofzandpad bestaat nog niet; Vecht en slotgracht staan in openverbinding. Leest men nu de ,,Coopconditie van Kronenburg&quot;van het jaar 1710 dan vindt men onder meer: ,,Hebbende hetHuys seer schoone en groote vertrekken en uytstekende grootekelders, die alle overwulft en overkluyst syn, leggende ingroote, weyde, diepe Grachten, soo dat men seer commodieuse-lijk met groote geladene schepen uyt de Rivier de Vecht vanen aen het voorschreve slot kan komen&quot;. De aquarel van A. Waterlo in 's Rijks Prentenkabinet enhet prachtige doek van Claes van Berchem, een Vlaamschschilder, zijn er om het te bewijzen. Op de plek, waar wij gezeten zijn, d.w.z. waar Cronen-burch front maakte naar Nieuwersluis, kon men tot voor en-kele jaren een miezerig slootje aantreffen, dat de Zuidzijdevan het terrein afbakende. Hoe

geheel anders is het beeld, datons bewaard is gebleven uit de kunstwerken van A. de Haanen Salomon Riiysdael. Zulk een ruime, breede verbinding metde Vecht heeft niemand onzer hier ooit vermoed. De Haanschilderde het kasteel met grachten naar een afbeelding, da-teerend uit het jaar 1617; zijn teekening in sepia en O. I. inktberust in de R. Universiteitsbibliotheek te Leiden; de schooneaquarel, ook van zijn hand, en eigendom van Jhr. W. J. Bee-laarts van Blokland, vertoont ons op den voorgrond een over-haal naar de aan de overzijde gelegen Bloklaan. (Zie ookplattegrond). Ruysdael plaatste zijn schildersezel een 50-talMeters achterwaarts in de richting van den Stichtschen Mo-len aan ,,De Dwarswateringe&quot;. Ook bij hem ontwaart mendezelfde breede monding, waarvoor een bootje met sprietzeil opDe Vecht aan het spelevaren is. Voorts bestaat er een pot-loodteekening van onbekende hand, (fig. 2), voorkomendemet 42 andere schetsen in een

album in het Rijksarchief, welketeekening ik hier weergeef, niet zoozeer om de contouren vanhet kasteel, dan wel om de aandacht te vestigen op het appa-raat, dat zich aan den waterkant voor de slotmuur bevindt endat ik als schraagpomp heb hooren betitelen. Nu lijkt mij eenpomp te dezer plaatse, in een tijd dat het Vechtwater alge-meen tot het beste drinkwater werd gerekend, (werd het niettegen een goeden prijs naar Amsterdam verkocht?), zeer on-gerijmd. Ook kan men er meerdere ontdekken bij nauwkeurig















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 44 de teekening van A. Waterlo, welke op enkele kleinighedenna veel overeenkomst vertoont met de afbeelding, afgedruktin het jaarboekje 1928 van Niftarlake. In den geveltop vandit buitenwerk merkt men talrijke openingen op, de in- en uit-vheggaten van de duiven, die te allen tijde, maar vooral bijbelegeringen, een bijdrage konden leveren in de voedselvoor-ziening. Langs dezen weg werd Floris V gevankelijk hetkasteel binnengeleid, om 's avonds heimelijk per schuit naarMuiden te worden vervoerd. Hier reed Karel V het kasteel binnen, op zijn doorreis naarUtrecht voor een hartigen dronk en een kort onderhoud metden burchtheer, waarschijnlijk in verband met diens verzoekaan Zijne Keizerlijke Majesteit ,,om verlydinghe te vercrijghenvan dat huys te Cronenborch nae sijns vaders doot salicher,welcke hem in weyngheringe was ende doer oersaeck alsvan breder bescheyt dat Antonis voorseyt daeroff

vernemensolde als den keyserlicke majesteyt in deese landequame&quot;. Rechthoekig op dezen toegangsweg stond de slotbrug,eveneens met ophefbaar gedeelte. Hetzelfde aspect brengtons de volgende afbeelding, een reproductie van een aquareldoor A. Rademaker, vermoedelijk naar R. Rochman. Hetwerk van dezen laatste, dat hieraan ten grondslag zou moetenliggen, heb ik helaas niet kunnen ontdekken. Van een geheel ander genre is de volgende afbeelding,voorkomende in P. C. Buskens': Annales de la Maison deLynden (1626), waarbij de graveur hoogstwaarschijnlijk eenmeer flatteuzen indruk van het huis heeft willen geven danmet de werkelijkheid overeenkwam. Het wapen der van Lyn-dens siert den linker bovenhoek. De volgende (zie afb. 4), genomen uit Danicl Meissner'sThesaurus Philopoliticus (1627) is onloochenbaar een copievan de vorige, zelfs het wapen der van Lyndens, hier totaalmisplaatst, ontbreekt niet. De mythologische figuren en spreu-ken zijn

bijkomstige verfraaiingen, welke het geheele kunst-werk, bevattende 830 gravures, kenmerken. Evenmin kan de volgende ets van Rademaker op originali-teit bogen: louter copiewerk van de vorige afbeelding. De kopergravure door F. C. S.(chijnvoet) uit Lud. Smits'schatkamer is ook niet van vreemde smetten vrij. Ze is hoogst-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 48 door de wetten van tijd en plaats, dat ik in mijn verbeeldinghet oude slot weer zie verrijzen in al zijn vroegeren luister,op zijn nog steeds hechte fundeeringen aan de aloude Vechtin Niftarlake. Amsterdam, Sept. 1940. J. H. ROOSENSCHOON. Noot: Wegens de te groote kosten heeft de redactie zichverplicht gezien slechts enkele van de hierboven besprokenafbeeldingen af te drukken.


