
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 Waarom een Historische kring Maarssen &quot;Waarheen leidt de weg die wij nu gaan?&quot; Deze vraag werd gesteldop de in de zomer van 1971 gehouden tentoonstelhng van de werk-groep Ruimtelijke ordening. &quot;Wat is het gevolg, als we de planologen hun gang laten gaan?&quot; &quot;Blijft Maarssen dan nog leefbaar?&quot; &quot;Moet het zo door blijven gaan, kan het niet anders?&quot; Behalve de verschillende blikken in de toekomst, was het op dezetentoonstelling ook plaats ingeruimd voor Maarssens verleden. Hetwas juist deze historische stand die veel belangstelling trok en waardiverse malen de vraag gesteld werd, wat er in Maarssen nu eigenlijkgedaan werd aan het behoud van historische plekjes. Ongeveer eenjaar later werden dezelfde vragen aan de orde gesteld op de verga-dering van Niftarlake. Gewezen werd op de ingrijpende uitbrei-dingsplannen, het verdwijnen van huizen die kort

daarvoor nog opde Monumentenlijst stonden en andere panden van historische enculturele waarde, b.v.: &quot;Leeuwenhof&quot; aan de Klokjeslaan, de boer-derij &quot;Landvoort&quot; aan de Bolensteinsestraat, de aan te leggen wegdoor het park van &quot;Vechtensteyn&quot;. Enkele maanden later kwamen een tiental verontruste Maarssenarenbijeen om zich nader over deze vragen te beraden. Deze besprekingresulteerde in de vorming van een Historische kring. De volgende stap was een bespreking met B. en W. waar volledigemedewerking toegezegd werd. Daarna volgde een aftasting van debelangstelling door middel van perspublicaties en het beleggen vaneen dia-avond in de Raadzaal, waarop behalve het gemeentebestuur,ook uitgenodigd werden, de leden van Niftarlake en Oud-Utrecht.Helaas kon van enkelen geen adres achterhaald worden. Uit de opkomst en de diverse telefonische reacties bleek dat er eengrote behoefte bestond aan informatie en dat velen

zich zorgen



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 19 maakten over de snelle ontwikkeling van Maarssen van dorp naarstad (plan Maarssebroek) met alle gevolgen van dien. Wat wil de Historische kring nu precies? Ieder die belangstelling heeft voor de historie en de historische mo-numenten van de gemeente, die behalve Maarssen ook Oud-Zuilen,Maarsseveen en Tienhoven omvat, op te roepen mee te doen aan hetstreven, nog te redden wat te redden is. Maar bovenal voorlichtingverstrekken aan burgers en overheid. Publiceren en daardoor be-langstelling wekken. De Oudheidkamer dichter bij de bevolkingbrengen en trachten er meer van te maken, dan alleen een stuk zol-der van het gemeentehuis, alleen al door zijn ligging moeilijk tebereiken. Dit alles natuurlijk in volledige samenwerking met de be-staande instanties. De kring wil geenszins het werk van anderen uit handen nemen.Maarssens historisch bezit is echter een bezit van ons allen en gaatdaardoor alle Maarssenaren

aan. De tijd is gekomen dat we gezamen-lijk moeten trachten, dat wat er nog is te behouden. Maar om te kunnen komen tot voorlichting, is het nodig dat debronnen bestudeerd worden. Vandaar de vorming van enkele werk-en studiegroepen. In de toekomst is gedacht aan: a.    een Archeologische werkgroep; b.   een studiegroep archief- en bronnenonderzoek; c.    een werkgroep Oudheidkamer, die vooral zal trachten voorwer-pen op te sporen die voor behoud in aanmerking komen, diekontakten legt met bezitters van waardevolle voorwerpen, zodatdeze aan de Oudheidkamer in bruikleen gegeven kunnen wor-den. d.   Werkgroep registratie en bundeling activiteiten, zodat voorko-men wordt dat verschillende instanties met dezelfde werkzaam-heden bezig zijn. Ook zal deze groep zich bezig gaan houden met



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 20 het vastleggen van alle historische gegevens uit archieven en pu-blikaties, maar ook die van prenten en dia's. Verder wil de kring door middel van de uitgifte van een periodieken het regelmatig houden van openbare avonden met lezingen endia's trachten de gevonden resultaten in bredere kring bekend temaken. Aan meerdere activiteiten wordt gedacht, o.a. het houdenvan excursies in eigen gemeente. De kring is zich bewust dat zij haar activiteiten gaat ontplooien bin-nen het terrein van Niftarlake. Zij wil echter geenszins in de plaatsvan Niftarlake treden, doch zich uitsluitend beperken tot de ge-meente Maarssen. Om tot bepaalde activiteiten te kunnen komen,was het nodig een eigen verenigingsvorm te kiezen. Zij wil daarmedeeen aanvulling zijn op dat wat Niftarlake in breder verband doet enhoopt daarmede een stimulans te zijn, zodat mogelijk andere ge-meenten haar voorbeeld zullen volgen. De noodzaak

zo als deze inMaarssen gevoeld werd kan ook in andere plaatren aanwezig zijn. Misschien dat Niftarlake de overkoepeling zou kunnen worden vanvele plaatselijke activiteiten op dit gebied in de Vechtstreek. De His-torische kring Maarssen hoopt dan ook dat zij alle gemeenteledenwien het historisch belang van Maarssen ter harte ga^t, tot haar le-den zal mogen gaan rekenen. Maarssen, 3-2-1973R. Pos




