




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1976 26 Historische opname van Oudaen met zijn houten voorgevel, die in augustus 1976 werdverwijderd wij constateren dat de middeleeuwse stenen gevel nog tot in de negentiende eeuw deVecht sierde; wel werd omstreeks 1800 een aantal ramen dichtgemetseld, terwijl anderewerden vergroot, maar de metersdikke muren bleven verder onaangetast. Voor hetlaatst ziet men de stenen voorgevel op de afbeelding die Lutgers in 1837 in zijn 'Gezigtenaan de Rivier de Vecht' opnam; toen Lutgers echter in 1871 terugkeerde om Oudaenopnieuw af te beelden was de gevel reeds met houten planken afgedekt. Nog nauwkeuri-ger is de verandering te dateren uit het feit dat in 1856 de allereerste 'fotografie' vanOudaen werd gemaakt, en dat in dat jaar de houten gevel aanwezig was. Wat er in detussenliggende tijd was gebeurd valt wel uit allerlei bronnen te constateren.In 1827 was Oudaen namelijk in handen overgegaan van de Rotterdammer GerritDuuring, die het landgoed

voornamelijk als een belegging beschouwde, en het huis reedsin een vroege fase heeft verhuurd. Binnen enkele jaren zag hij zich echter genoodzaakt,mogelijk op aandrang van zijn huurders, kostbare herstelwerkzaamheden aan het huis telaten uitvoeren. Duidelijk is dat hij dit werk op zo zuinig mogelijke wijze heeft latenverrichten. Zo werden de vervallen trapgevels van het achterhuis, kort na 1600 door hetechtpaar Van der Burch-van Sneeck opgetrokken, door een solide maar saai recht dakvervangen. Ook de voorgevel riep om herstel. Op verscheidene plaatsen was door hetvergroten van de ramen een halve eeuw eerder een deel van het metselwerk verschoven;op andere plaatsen, vooral waar ramen waren dichtgemetseld, sloeg de regen er nu doorheen. De buitenste laag metselwerk, blootstaand aan de westerstormen, was ernstig ver-weerd. De oplossing was ongebruikelijk maar eenvoudig; van kostbaar en tijdrovend her-stel van de gevel werd afgezien; aan de dorpstimmerman van Breukelen gaf Duuringopdracht, Oudaen af te

dekken met een wand van houten planken .. .Het oordeel over de 'houten muur' van Oudaen is in de loop van de laatste eeuw nieteensluidend geweest. Oudaen had hierdoor iets van een uit zijn krachten gegroeidZwitsers chalet gekregen; volgens de ene was het resultaat charmant, volgens de anderpotsierlijk. In de volksmond heette Oudaen voortaan 'de houten burcht'; menige voorbij-ganger veronderstelde zelfs, dat het gehele huis uit hout was gebouwd.








