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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 31 geevel een deur kosijn van 6 a 9 duijm, de pilasters van 2 duijmdik met open pilasters, daar roeden tot glas in moet gewerktworden en van binnen peneele luijkjes daar voor, die aanbogtknieren gehangen en met twee schuyfjes geslooten moetenzijn&quot;. Van de ,,eyke paneele&quot; deur was het raam 2 duim en hetpaneel 1 Vi duim dik. Deze hing aan bochtknieren en was voor-zien van sloten. ,,Verder agter het glas boven het kalff eenraam met eyserne roeden met bruijs pinnen daar in, en metblaauwe steene neuten en basimenten daar onder en een blaau.we tree en stootbord verder gefatsoeneert&quot;. De eiken ramenin de gevel waren van binnen met engelse schuijframen. . . .sluytend, ider venster met een knipslot met treckers en meteen balkgrendel. ... te zamen afhangende aan looden koor-den. ... en kopere knopjes om aan op te schuijven en aan ider(in plaats van kopere

pennetjes) een slot om te sluijten. In debovenste verdieping in de voorgeevel te maken 5 schuifkosijnsvan ribben gelijk beneden. Ook de agtergevel had 2 bolkosijns,boven de kelder 2 ,,cosyns van binnen met Engelse ramen voor.sien&quot;. De achtergevel met deur en 5 bovenramen werd gelijkde voorgevel en verkreeg ook twee oude kozijnen uit de oudevoorgevel. In de gang twee deurkozijns met peneele deurenmet sloten met kopere ogen, architraven, twee dubbele deur-kozijnen voor de trap en kelder benevens voor de keuken.Wij zullen de artikelen ,,van het af f schieten van het comptoirmet zijn deur&quot;, ,,van de trappen en (5) boven binne deurkosijn,van de kap in zijn geheel maar overslaan evenals de vele ver-dere artikelen, die al te technisch zijn. De dubbele pomp en deregenbak met put in de keuken hoorden evenals de Engelscheschoorsteenen met hun marmeren mantels en plinten tot dearchitectuur van dien tijd, evenals het vele lood dat er

ver-werkt werd. De vijftig ankers die aan de gevels werden aan-gebracht wogen 6 a 7 pond, een kroonlijst versierde beidegevels met een drie voet breede architraaf, 3 a 9 duim breedefries en l'/2 duims waterlijst, terwijl ,,het geheele werk&quot; met,,beste blaauwe pannen&quot; afgedekt werd. De nieuwe bezitter heeft het perceel echter al die jaren metzijn talrijk gezin niet bewoond. Wel was het buiten bij dendood van zijn echtgenoote Vrouwe Ribca Xmenes in 1760 enook bij zijn overlijden op 9 Februari 1762 nog zijn eigendomen had hij bij testamente van 1753 in Den Haag bepaald, dat zijn

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 39 In de fransche tuinarchitectuur van die dagen maakten menzoogenaamde kabinetten van schuin getralied latwerk (treil-lage). Men kon dan door een rijk versierde poort aan weers-kanten door deze kabinetten wandelen en dit afgesloten com-plex heette het salon. Hier met een veertiental borstbeeldenen vazen versierd. Vanaf het huis keek men tegen de kunst-matig verhoogden achtergrond n.1. het terras. Tegen de ge-schoren boomen als haag stonden de zeventien zitbankentegen vergulde beelden boven de trappen, vazen enz. En danbegonnen de druivenkassen, de honderden ananasplanten, depotten met perziken, oranjeboomen, granaatlaurier, Jasmijn-en Oleanderboomen, de ,,mistens&quot; en ten slotte de 30 pottenmet bijgewassen, de aardbeien en de bloemen. Dan eindelijk komen wij in de pauwenhof van den heerPereira, n.1. de menagerie. Toen Pereira overleden was

warener nauwelijks een tiental over, hoewel toen een kleine 500pluimgevogelte daarin huisde. Er waren bonte en grauwe,,pauwhanen en witte pauwhennen. De twee pauwiesen zijnWest-Indische pauwen en zij herinneren aan de relaties die deheer Pereira met Suriname had, want in Suriname aan deCasiwinakreek, ter linkerhand van het afvoeren liggen devolgens van der Aa 1880 akkers grond van de thans verlatenplantage, die eveneens Luxemburg werd genoemd en klaar-blijkelijk naar Maarssen genoemd is. Talingen zijn een soortwilde eenden, rouwleander zijn kuifeenden, zooals smienteneen soort fluiteenden zijn. Daarachter begon het weiland metde koeien tot de Zogweetering toe en in de sloot lag het jachten de prauw, terwijl daarbij ook een biljartspel was. Er was natuurlijk een uitgebreid personeel voor het onder-houd noodig, waarover wij door een 40-jarige Joodsche keu-kenmeid Sara Jacobs worden ingelicht. Zij was ,,wonend op dePlaats

Luxemburg ten huyse van Vrouwe Hanna Machado&quot;,dat is de weduwe van Elisa Pereira, en had al ,,zedert eenreeks van aaneenvolgende jaren als huishoudster bij wijlenden heer Pereira gediend. Zij verklaarde nu, dat haar zeerwel bekend is eenen Jan Busking, die sedert den jare 1772tot omstreeks begin Augustus 1776 ,,als Pluijnegraaff off welals oppasser over 't Pluymgedierte en ander vee op de PlaatsLuxemburg, soo in de menagerie als anders in dienst van denvan den meergenoemde nu overledenen Heer Elisah Pereira



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 40 heft geweest&quot; en aldus op Luxemburg woonde. Daar zijn vrouwaan voortdurend verval van krachten leed, nam hij een meidaan om zijn huishouding waar te nemen. Behalve het pluim-gedierte had de pluimgraaf echter ook de zorg over ,,tweekoeijbeesten en waarvan hij de melk moest halen en 't suijvermaken&quot;. Voor zijn gemak droeg hij dit deze meid op; ,,wan-neer hij goedvond meerder hoornvee aan te fokken&quot;, moestook zij dit melken en karnen. Hij gaf aan den heer Pereira nukennis dat hij genoodzaakt was deze meid in dienst te nemendie meteen kon melken en karnen en verzocht nu tegemoet-koming in de kosten. Wel zei de heer Pereira: ,,Ik zal dan dehuurloon van de meyt betalen&quot;, waarop hij ,.vergenoegt entevreden was&quot;, doch de som was niet bepaald. Toen sprak hijover de kost, die hem te zwaar viel met de zuster van denheer, n.1. juffrouw Rachel Pereira, daar hij

ondanks haarhaar groote diensten haar zou moeten ontslaan. Deze ant-woordde toen: ,,Hoor, laet u meijt maar voortaen met debooijen in de keuken gaan eeten; dat zal niet eens wordengemerkt, want daar er in de twintigh eeten, kan er ligt weleen meer meede eeten&quot;. Aldus gelastte juffrouw Pereira en bijgebrek aan gelegenheid moest haar het eten ,,na 't huijs vande Pluymgraaf&quot; worden mede gegeven. En hier beginnen dande perikelen want er ontstond ,,jalosij&quot; bij de vrouw van dentuinman die gewoonlijk het overschot van de huishoudingkreeg. De meid wilde vertrekken, waarop kennis aan MevrouwCardose (capadoce?) en juffr. Pereisa werd gegeeven, die aan-stonds de heer Pereira verwittigden met de raad er Bushinpdirect over te spreken en haar te zeggen de meid ter vervan-ging van zijn vrouw te houden, daar te duchten was ,,dat ver-der alles wel onder zijn directie was zoude worden verwaar-loost&quot;. De heer Pereira vroeg toen naar de reden van

het ver-trek. Bushing: ,,De meyt wil niet langen- bij mij blijven wonenen wat mij aangaat, ik wil haar wel misschen, dan behoeve ikhaar niet langer de kost te geven&quot;. De heer die niets hiervanwist: ,,Siet dat gij de meyt tot primo Augusty aanstaande houten dan zal ik U om U wegens de kost tegemoet te komen totdie tijd een ryder daar voor geven&quot;. En Sara bezwoer dat de ^) Notaris Van Someren, Gemeente Archief Utreciit d.d. 15 Juli 1777:deze notaris stond vroeger te Maarssen en nam bij zijn vertrelc naar Utrechtzijn Maarssensche protocollen mede.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 41 pluimgraaf nimmer een eenige jonge duijff uit de menagerie inde keuken heeft besorgt, en zoo 't al mogt zijn dat hij buytenkennis van haar een off meer daarin mogte hebben gelevert,dat zelve nogtans van zoo een kleyn aantal zijn geweest, dat't niet zal waart zijn om te noemen, immers heeft de keuken-meyt aan haar attestante als huyshoudster immer eenige ken-nis van gegeven. Dat hij nogtans wel occasie daartoe heeft ge-had, alsoo d' Heer Cardoze aan hem ten dien zijnde oude ge-paarde duijven heeft besorgt, ja zelfs op een tijd wel veertigparen tegelijk en dat hij ook van tijd tot tijd zeer weinighjonge kalkoenen en kuykens heef gelevert, onaangesien er eenconsiderabel aantal van oude hoenders en kalkoenen in demenagerie waren&quot;. En in een lange gerechtelijke akte ^) verklaren drie gehuwdevrouwen van omstreeks veertig dan ten tijde dat Bushing alsPluimgraaf bij den heer

Eliza Pareira diende zijn nu overledenhuisvrouw zeer ziekelijk was en haar gezamelijk des nachts ende eerste stukje alleen op dag bewaakt hadden, zonder datbewuste boerenmeid deswegens eenige handreiking heeft ge-daan, dan nu en dan uit een vrijwillig aanbod&quot;. Deze Melia had bij Buslin ,,altoos aan de tafel en van het opgedischte...... zoo morgen, middag als avonds gegeeten&quot; zonder dat zij ooithebben gezien dat zij al die zeven weken eenige spijs uit dekeuken van de heer Pereira in het vertrek van Buslin heeftgebracht dan nu en dan en stukje brood voor veevoeder. Totzijn vertrek uit Luxemburg had Bushin twee meiden bij hemin het vertrek in de kost, n.1. Amelta zijn eigene dienstbode enbovendien nog drie boerenmeden van den heer Pereira. Zijweten dat alles heel precies, want toen hij als Pluimgraaf opLuxemburg woonde hadden zij aanhoudend op dezelver plaatsen in zijn huis verkeerd. Doch Luxemburg's groote dag was 16

October 1772. DeAmsterdamsche schout Jacob Bicker Raye, die op ,,Geestber-gen&quot; te Maarsseveen woonde, geeft er de volgende beschrij-ving van: 16 Oct. Syn Doorlugtige en Koninglijke Hoogheeden hebben ^) Notaris van der Helm (Nr. ,1805) 9 Mei 1779 Nr. 30. Een andererechtelijke actie van een Hoogduitsch-Joodsche keukenmeid van Luxem-burg in 1807 liep over de uitkeering van twee onectite kinderen door denPortugeschen heer de P. bij haai verwekt toen zij nog op Luxemburg diende.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 45 pagnie, zou de voogdij met zijn gade en zijn zwager Aron vanIsaac Capadoce waarnemen, voor welke toeziende voogdij-schap de heer Hope een diamante ring van 3000 guldens, zijnzwager Capadoce vijf duizend guldens kreeg. En op 23 October verklaart notaris van Someren ,,op dePlaats Luxemburg ten sterfhuijse van d' Heer Elisah PereiraDavidsz.&quot; ten verzoeke van de weduwe Vrouwe Hana Pereirageb. Machado ,,met zijn cachet en swarte lakke versegeld eenysere geldkist en coffertje bijde staande op een bovenvoor-kamer van gemelde huysinge&quot;, die 4 November in tact werdbevonden. En toen vond op 20 en 21 November de vervaar-diging van Bijlage VI plaats^). Was de buitenplaats Luxemburg met het heerenhuis, stalenz. dat met de moestuin 1^^' morgen meette, benevens het bosmet het opgaande geboomte en het hakhout groot l'/2 morgen,aan David Pereira

gekomen, de estimatie vindt eerst in 1779plaats. Onderwijl nam Mevrouw Pereira de directie ter hand.Allereerst liet zij een fraaie Wetsrollenkast beeldhouwen, dieop Luxemburg ter herinnering aan haar echtgenoot, wienssterfjaar er op vermeld staat ^), door de kinderen zou moetenworden gebruikt. Toen trad zij, zij moet nog een jonge vrouwgeweest zijn, weldra weder in het huwelijk en wel met eenfamilielid van haar man n.1. Abraham van Jacob Capadoce,anders genaamd Cadet Capadoce. En met dit deftig heer bleefzij dertig jaren nog tot haar overlijden in 1806 op Luxemburgwonen en zoo komt het, dat het in de processtukken van 1799van Luxemburg heet dat Abraham de Jacob Capadoce ,,nietals bruycker van de hofsteede Luxemburg optrad, maar alsgetrouwd zynde met Hana Machado, bevorens weduwe vanEliza Pereira Davidsz., welke eerstgemelde moeder zoude zijnen tevens voogdesse over haaren zoon den eijgenaar van debuijtenplaats

Luxemburg&quot;. Met deze ellenlange processtukkenover een laan, waar de boeren belet moesten worden die laanop te loopen enz., hield de heer Capadoce wanneer hij nietjaagde zich gaarne bezig, zooals ook betreffende brug vanLuxemburg op 5 October 1803. -) Minuten en estimatien van Maarssen. dl. II p. 342 en 384. ^) Op de kroon melden kopere hebr. letters ,,De Kroon der Wet&quot; en zieboven de deuren het jaaital (5) 536 =: 1776; deze is thans bij de Ned. Isr.gemeente te Utrecht in bewaring.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 46 In 1805 werd de separatie van goederen van Aron aliasHenry Pereira opgeheven, die toen te Weenen vertoefde.Capadoce nam de Maarssensche zaken voor hem waar, doorvoor de verhuur van eigendom te zorgen zooals bijv. de her-berg ,,De Prins te Paard&quot; aan de Kerkweg, thans genaamd,,Het Maarssensche Veerhuys&quot;. En nog in 1809 verhuurt Abra-ham de Jacob Capadoce als lasthebbende van zijn zoon AronPereira een huis en schuurberg staande op Luxemburg be-nevens acht morgen weiland. Met de Fransche tijden verdwijnt dan alles. De kostbare tuin-aanleg ging te niet, de marmeren vazen, borst- en standbeel-den versierden menig burgertuintje tot zij door antiquairs la-ter nagespeurd, hun weg naar het buitenland vonden. Weerheette het grote huis ,,Overkerck&quot; en het kleine ,,Klein Lu-xemburg&quot; en hierin heeft de laatste Pprtugeesche kerkbestuur-der Mozes da Costa

Gomez de la Pamba in het begin van1824 nog gewoond met de oude Wetsrollenkast van Luxem-burg, tot ook hij na de sluiting der Portugeesche kerk in 1836naar Utrecht trok. Hoewel de gevel van 1735 nog vrij goed bewaard is geble-ven en de empirebouw van Luxemburg nog te herkennen valtis er echter weinig nog van over. De oude gevel is door hetbreken tot verschillende woningen voor enkele jaren bedor-ven het oudste rechterstuk zal weldra voor de nieuwe brugwegvallen. De oude stallen met hun scheefgezakte dakvensters'zijn er nog in de tuin, die hopeloos verkaveld is tot onher-kenbaar toe en als hekjes fungeeren er de oude koperen bo-venlichten van de gevels. Niets doet meer aan die oude grootheid denken, die mener zich zelfs niet meer bij kan indenken, dan bij een oudeschoorsteenmantel met het oude haardstel. Maar boven ziet men nog ver over de Vecht op het koor vande kerk als ,,Overkerck&quot; en wie van uit Utrecht de Vechtlangs fietst naar Maarssen,

ziet het oude hooge geboomte bo-ven het Vechtlandschap oprijzen en eerst dan kan hij zichrealiseeren, dat van de Vecht tot aan de Wetering toe een-maal het uitgestrekte teirein is geweest van Luxemburg (Over-kerck) de pauwenhof van den heer Pereira. Dr. JAC. ZWARTS.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 51 BIJLAGE IL LEENBRIEF VAN LUXEMBURG uil de protocollen van franspoilen en plechten van Maarssenvan 17 Augustus 1757. Anne Princesse Douariere van Orange en Nassau, gebore Kroon Princessevan Groot Brittannien. Gouvernante en Voogdesse van den minderjarigenHeere Willem bij der gratie Godes Prince van Orange en Nassau etc. etc.Erfstadhouder etc. mitsgaders de Staten van den Lande van Utrecht doenCond allen Luijden dat voor onsen lieven en getrouwen Jon.r Jacob vanUtenhove Heere van Bottenstijn compareerde wegens de Heeren Edelenen Ridderschappen ten onser Vergaderinge, Stadhouder van de Resp.eLeenen etc. ende Leenmannen hier nabenoemd gekomen ende gecompa-reert is de Heer Franciscus Godefridus Cromhout Heer van de WerveAnkeveen etc. ende droeg hij comparant op in onse handen met zijn vrijewille zekere huijsinge ende Erve aard

en nagelvast, staande en gelegenop de steenbakkerije gekomen van Dirk van Heemskerken tot Maarssen,strekkende 't voorsz. Erff uijt de Veg't lijnregt oostwaards op tot zoo verreJan Jacobsz. Tichelaars ander erif noordwaarts naast 's voorsz. erff ge-legen, aldaar afgepaalt is leggende daar de voornoemde Jan Jacobsz.Tichelaar met zijn Huijsinge ende Erve noordwaards en de Mr. Frederikde Vries zuijdwaards voor heen naast gehuijst ende geerft waren met debreete van vier voeten zuijdwaards aan de voorsz. huijsinge mitsgadersnogh de Breete van een Roede van 't erff van voornoemde de Vries 't desvoorsz. Jan Jacobsz. Erff gelegen namentlijk aan de noordzeijde van desteenplaats daar Jan Jacobsz. met zijn Erff en tichelarij noordwaards naastgeerft was strekkende aldaar van ouds vande voornoemde Jan Jacobsz.erff ten halver van de sloot, daar oostwaards aangelegen ende bij com-parant renuntieerde ende verteeg daar van als onse mannen

wijsden datrecht ende hij scbuldigh was te doen zoo dat hij daar aan niet meer be-hield en wachtende was, ende bij onse vrije wille daarmede doen mogten. Toen dat gedaan was, verlijden en beleenden Wij, verlijen en beleenenmits dezen onsen openen Brieven d'Heer David Paieiia Junior met devoorsz. huijsinge ende erve gelegen ende bepaalt als boven in gevolgezekere onder de handse koopconditie den 19e Julij 1757 tot Maarssen ge-passeert ons vertoont en ten leenregistre geregistreert zulx gemelde HeerFranciscus Godefridus Cromhout daar mede bij ons op den 2e Julij 1757beleend is geworden. Te houde van onsen onse nakomelinge in alle ma-niren als meergenoemde heer F. G. Cromhout het voorsz. goed van onste houden plag ende als men 't zelve met regt schnldigh is ende behoordte houden ende voor de voorsz. David Pareira Junior heeft ons Abrahamdu Pree clercq 't onser Secretarije en mede Leenman van onse Stichte in-gevolge zekere

procuratie den 2e dezer voor Leenmannen gepasseert onsmede vertoont en ten Leenregistre geregistreert den behoorlijken Eed daar-toe staande gedaan, behoudens nogtans ons ende een ijgelijk zijn goedregt. Hier waren over ende aan daar dit geschiede Mr. Mattheus Luis ende



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 52 I Mr. Gerard Munniks onse mannen van Leen ende meer goede luijde genoeg,In oirconde des Brieft bezegelt met 't zegel onses Leenhofs van Utrecht,gegeven binnen deze Stad Utrecht op den 17 dagh der maand Augustij in't Jaar onses lieven Heere eenigen zaligmaker Jesu Christi XVlIc zevenen vijftigh (was getekend): Millan Visconti. Een dito verleij Brieft en geregistreert ter requisitieen in dato als boven. Anne Princesse Douariere van Orange en Nassau gebore Kroon Princessevan Groot Brittannie, Gouvernante en Voogdesse van den minderjarigenHeere Willem bij der gratie Godes Prince van Orange en Nassau etc. etc.Erfstadhouder etc. mitsgaders de Staten van den Lande van Utrecht doenCond allen luijden dat voor onsen lieven en getrouwen Jon.r Jacob vanUtenhoven Heere van Bottestijn compareerene wegens de Edelen endeRidderschappe 't onser Vergaderinge Stadhouder van de Resp.e

Leenen etc.ende Leenmannen, hie na benoemt gekomen ende gecompareert is de HeerGodefridus Franciscus Cromhout Heer van de Werve Ankeveen etc. endedroeg bij Heer comparant op in onse Landen zeker huijs, hoff en Boomgaardmet het verder getimmerte daar op staande genaamd Luxemburgh, gelegenin den Geregte van Maarssen, strekkende voor uijt 't Zandpad van deVegt tot agter aan 't land en sloot van gemelde Heer Cromhout daar vanouds zuijdwaards voor aan de Vegt de Heer Abraham Willemerdonck endenoordwaards Cornelis Jansz. van Roijen wesende de voorsz. huijsingeHoff en Boomgaard een gedeelte van zekere twaalff mergen drie honderden vijftigh roeden Lands van dat Alinge goed ten Bossche ende bij heercomparant renuntierende ende verteeg daar van ons onse mannen wijsdendat regt ende hij schuldigh was te doen zoo dat hij daar aan niet meer enbehield nogte wachtende was ende wij onsen vrijen wille daar mede doenmogten. Toen dat

gedaan was verlijden wij en beleenden verlijen en beleene mitsdezen onsen openen Brieve de Heer David Pereira Junior ingevolge zekereonderhandse coopconditie den 19e Julij 1757 tot Maarssen gepasseert onsvertoont ende ten Leenregistre geregistreert met 't voorsz. huijs en Hoifende Boomgaard etc. belegen en bepaalt als boven zulx genoemde heerGodefidus Franciscus Cromhout etc. bij ons daar mede met nogh een stukwijlands ende sloot nevens 't Duijfhuijs bij ons daar mede dan 2e Julijlaastleden beleend is geworden. Te houden van ons en onse nakomelingenin alle maniren als meergenoemde Godefridus Franciscus Cromhout. Uijtvoorsz. goed van ons uijt geheel te houden plag en met 't overige gedeeltenogh beleend is ende als men 't zelve met regt schuldigh is, ende behoordte houden ende voor gemelde Heer David Pareira Junior heeft ons Abra-ham Du Pree Crercq 't onser Secretarije en mede Leenman van onsen ge-stichte ingevolge zekere Procuratie den

hoede dezer voor Leenmannen ge-passeert ons mede vertoont ende ten Leenregistre geregistreert den be-hoolijken Eed daar toe staande gedaan behoudens nogtans ons ende eenigelijk zijn goed regt. Hier waren over ende aan daar, dit geschiede Mr.Mattheus Luis en Mr. Gerard Munniks onse Mannen van Leen ende meergoede luijden genoeg.







































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 71 2    paviljoenen met halff zijde rood Damast behangsels 1    do met do behangsel enz. 1    ledikant met een do behangsel enz. 1    do met een blauw linnen Damast behangsel enz. 1    do met een oud wit cits behangsel met groen zijde gevoedert 1    paviljoen met een frans linnen behangsel enz. 1     bed enz. 2    matrassen enz.1    citse deeken 1    lakens behangsel 1    paviljoen met 2 matrassen enz. 1     houte paviljoen 2    matrassen enz. 2    oude matrassen enz. 2    matrassen enz. Linnen 16    gemeene lakens 19     do tweebaanse9    dito 50    gemeene do 26    do 2    do 15    do 37    korte en lange sloopen 58    diverse sloopen 61    handdoeken 20    bonte dito en 8 scheerdoeken54    divers tafellakens 72    servetten en een tafellaken 12    servetten met een tafellaken en een handdoek 30    dito en een tafellaken 338    diverse servetten.






