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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 blussingswerkzaamheden laten zien dat o.a. het gehele bijna twee verdiepingenhoge dak in de vlammenzee verdwenen was. Enige tijd na de brand kreeg het pand ondermeer een vlakke dakbedekkingvan afgekeurde golfplaat, werd het rondom voorzien van ramen met kleineroedeverdeling en verdween er veel van het door brand en bluswaterbeschadigde interieur achter triplexplaat. Van 1950 tot in 1987 deed het op deze wijze opgelapte huis dienst alskantoor en showroom van de er achter gelegen stofzuigerfabriek FAM.Gedurende die jaren ging het overgrote deel van de 19e eeuwse tuinaanleger omheen verloren wegens fabrieksuitbreidingen en door asphaltverhardingvan het terrein. Nadat in 1957 door een vrachtwagen van de staalfabriek Demka te Utrecht dezandstenen pijlers van het prachtige 18e eeuwse inrijhek omvergereden waren, leekeen roemloos einde .van de

eens zo markante buitenplaats onafwendbaar tot ... in1987 het onverwachte geschiedde. Een lid van Niftarlake, woonachtig in debinnenstad van Utrecht en zeer belangstellend in het buitenplaats gebeuren langsde Vecht, raakte door het kwijnende 'Cromwijck' met zijn nog steeds schitterendeomgeving gefascineerd. Hij wist na langdurige en moeizame onderhandelingen het pand in eigendom teverwerven. Zijn bedoeling is om het huis in de nabije toekomst met zijn gezin tegaan bewonen. Zeer voortvarend liet hij spoedig na aankoop, o.a. aan de hand van ruim 80inmiddels door ondergetekende bij particulieren gevonden foto's van het in- enexterieur van omstreeks 1900, een restauratieplan vervaardigen. En wel door eenarchitect die werkelijk weet wat onder restaureren wordt verstaan en die dit planvervolgens bij de gemeente Maarssen indiende. Tijdens het hieraan voorafgaande bouwkundig onderzoek werden enkelemerkwaardige

ontdekkingen in het gebouw gedaan. Zo bleken de zo op hetoog gave balklagen nog te bestaan uit de op verschillende plaatsen door debrand ernstig aangetaste balken bekleed met dunne planken. Deze balkenwaren in het zicht gekomen nadat de oude stucplafonds er onder, mededoor het vele bluswater omlaag waren gekomen. Ook geheel onverwachtconstateerde men dat het houtwerk van bijna alle 'nieuwe' ramen metroedeverdeling rot was. Tevens werden vrijwel alle oorspronkelijke eiken binnenluiken van de ramen in degang en het trappenhuis teruggevonden als onderdelen van de wandbetimmering. Inmiddels heeft de nieuwe eigenaar het huis al ontdaan van enkele zeerontsierende aanbouwen die uit ijzer en golfplaat bestonden. Hij is voorts onderandere voornemens in een verre toekomst de lelijke aangrenzende fabrieksgebou-wen af te breken en, zoals het hoort, weer een ruime tuin om het huis aan te leggenwaarin de enkele

eeuwenoude bomen die stand hielden weer tot hun recht zullen 57



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 komen. Wanneer het bij de gemeente ingediende plan over enkele jaren voltooid is, dan zalhet huis Cromwijck zich weer aan de grote bocht van de rivier vertonen zoals hetbijna twee eeuwen deed tot 1934. Het kan dan andermaal beschreven worden als: 'De buitenplaats 'Cromwijck' bestaande uit een deftig herenhuis, bevattende 9grote en 3 kleine kamers, verder badkamer, bodenkamer, groote verwulfdekelder, keuken, grote zolder, enz. met annex koetshuis en stalling voor 4paarden, waarboven koetsierwoning bevattende 3 kamers, keuken, zolder enz.,tuin met zwaar geboomte enz., alles aan elkander gelegen aan de rivier deVecht op een der mooiste punten'. (uit: Veilingcatalogus October 1919). VreedenHoff                                                                                     A.J.A.M. Lisman januari 1988 58




