


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1976 32 Niftarlake soms in het bezit van tekeningen uit deze serie, of weten zij waar de originelenzijn gebleven? Lutgers Dat van de hthograaf P. J. Lutgers in 1836 'Gezigten aan de Rivier de Vecht' verscheen,inhoudende 86 litho's, is algemeen bekend. Maar dat Lutgers tussen 1866 en 1872 in op-dracht van de heer Matthes, de toenmalige eigenaar en bewoner van Queekhoven,61 afbeeldingen vervaardigde van huizen, tuinen en dorpen aan de Vecht heeft niet zoveel bekendheid. Zelf 'ontdekte' ik onlangs deze serie bij het doorbladeren van de 'Catalogus der Schilde-rijen' van het Centraal Museum te Utrecht (19.52). Op de bladzijden 206 tot en met 213staan deze afbeeldingen uitvoerig beschreven. Vreedenhoef en Vreedenhoff In het voorjaar zag ik in de Telegraaf een advertentie waarin het huis Vreedenhoef teMaarssen onder de naam 'Vechtstroom' (?) te koop werd aangeboden. Deze advertentiewas voor mij de aanleiding om eens ter plaatse een

kijkje te gaan nemen. Het eerste watmen van Maarssen komend er van ziet is het mooie kleine ijzeren hek dat op de hoek vande Rijksweg en een zijweg staat. Juist dit sierlijke hekje trok al geruime tijd bij het pah-seren mijn aandacht en nu heb ik het eensgoed bekeken. Wat het eerst mijn oog trofwaren de leters 'EN' in een krulwerkje boven op het draaiende deel, en wie schetst mijnverbazing toen ik links VEGT en rechts STIJN las in de delen waaraan en waartegen hethekje draait. Vermoedelijk komt dit hekje dus van de buitenplaats van die naam dat aande overzijde van de Vecht te Maarssen is gelegen en waarvan het oude huis reeds langis afgebroken. Dat het niet alleen hekwerken zijn die wel eens van buitenplaats ver-anderen bleek toen ik voor het huidige huis Vecht en Stein de hardstenen zonnewijzeraantrof, die tot in 1927 voor Vreedenhoff te Loenen heeft gestaan. Maar ook Vreeden-hoff op zijn beurt bezit weer 'tuynsieraden' van elders. Na veel zoeken ben ik er name-lijk achter gekomen dat de drie

prachtig gebeeldhouwde zandstenen vazen, die nu hetpark achter het huis verfraaien, in 1934 werden verworven tijdens de veiling van alleroerende goederen die zich in en om het kasteel Het Nyenhuis bij Heino (O.) bevonden.Het is zeer wel mogelijk dat ze daarvoor nog op andere landgoederen hebben gestaan.Zo moeten, om weer even op Vegt en Stijn terug te komen, de 17e eeuwse tuinbeeldendie voor 1949 de tuin van de buitenplaats Spaarnberg te Santpoort sierden oorspronke-lijk van Vegt en Stijn afkomstig zijn. Nu zijn ze weer te aanschouwen bij het prachtiggerestaureerde Beeckestijn te Velzen. Doornburgh Het zijn niet alleen roerende maar soms ook zogenaamde vaste goederen die van huisverwisselen. Zo bezit het Slot van Zeist een bijzonder stijlvol vertrek, de grote slotzaal,waarvan op het marmeren onderstuk van de open haard na, de gehele betimmeringafkomstig is uit het huis Janskerkhof 12 te Utrecht. Dit huis, genaamd 'Het huis aan deStammersbrug' was eens in eigendom van de familie Van

Voorst van Beesd, welke ookde buitenplaats Doornburgh te Maarssen bezat. Toen het huis te Utrecht van bestem-ming veranderde, werd deze prachtige betimmering als ongewenst verwijderd en opge-slagen om na vele jaren weer, maar nu te Zeist, dienst te gaan doen. De schoorsteenechter had toen al lang een plaats gekregen in Doornburgh, waar deze zich tot op hedennog bevindt, ondank de pogingen ondernomen door de architect van het slot om ditonderdeel ook naar Zeist te mogen overplaatsen. Toen de huidige eigenaressen vanDoomburgh definitief beslisten deze haard daarvoor niet te willen afstaan, heeft mener voor Zeist een copie van gemaakt en die is nu in de grote slotzaal te bewonderen.Groenekan, augustus 1976                                                                    A. J. A.M. Lisman




