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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 1. Het vroeger geheel vrijstaande 18e eeuwe inrijhek van het voormalige buiten Hoff-vi/erk te Breukelen, nu te Haarlem (Lodewijk XV-stijl). Afb. 2. Het onlangs herplaatste 18e-eeuwse inrijhek van de voormalige buitenplaats Groen-hoven te Oud-Zuilen. 22







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 hek van de buitenplaats VreedenHoff te Nieuwersluis (Afb.3) zijn tot nu toe ini-tialen gevonden die vanwege hun eenvoud vermoedelijk niet door de hoofdsmidmaar door zijn medewerkers zijn aangebracht. Zo zijn op een van de zes scho-ren de letters S en in combinatie LA, DK en RR te zien. Anders is dat bij hethek voor het Westfries Museum te Hoorn waarop duidelijk &quot;J. Ulje fecit 1729&quot;is te lezen, of bij het balconhek van het huis Heemstede te Houten waarin Bee-rendt Hofsmidt Utrecht 1682 gegrift staat en op het slot van het hek bij de graf-kapel van de familie J. van de Dussen in de grote kerk van Gouda &quot;schreef&quot; demaker: &quot;G.v.Dijk 't Amst .m Fecit 1759&quot;, maar ook landelijk gezien blijkt ditzeldzaam te zijn. Reeds geruime tijd wordt er kennis van gedragen dat er vooral op grote ofingewikkelde oude houtconstructies en natuursteenwerk tel-

of stelmerkenvoorkomen. Een houten dakconstructie bijvoorbeeld werd vroeger veelal eldersin een werkplaats vervaardigd, in onderdelen naar het werk getransporteerd endaar volgens het telmerk systeem in elkaar gezet. Minder bekend is dat ook vaak op smeedijzeren hekken dergelijke telmerkenvoorkomen en dit duidt op een zelfde productiewijze als bij o.a. houtconstruc-ties van enige omvang. Bij het grote inrijhek van VreedenHoff is jaren geleden,na het verwijderen van verf en vuil, gebleken dat er in het ijzer van diverse on-derdelen telmerken voorkomen. Zelfs is hier sprake van drie verschillende sy-stemen n.1. in de vorm van Romeinse cijfers, met gebruikmaking van de lettersA t/m M en door toepassing van puntjes, streepjes of halve maantjes. De andere merktekens betreffen stempels. Omdat in Nederland geen grotehoeveelheden ijzererts gevonden worden was men voor de ijzerbehoefte vrijwelgeheel aangewezen op import. Zweden

was een van de landen van waaruit ijzerdoor ons betrokken werd. Daar was zoveel ijzererts te vinden dat er naast eigengebruik voldoende overbleef voor een grote export. Ook was er waterkrachtvoor aandrijving van de blaasgalgen in smederijen en leverden de bossen vol-doende hout als brandstof . Bij een ongelimiteerde productie van ijzer zou Zweden snel ontbost raken.Dus stelde de Zweedse overheid een aantal eisen zoals: De ijzerproducent moesteen bepaalde minimale oppervlakte bos bezitten, bij toename van dit oppervlakmocht hij meer ijzer produceren en om controle op de geproduceerde hoeveel-heid en kwaliteitscontrole per ijzerproducent mogelijk te maken moest deze opiedere geproduceerde staaf ijzer een eigen merkteken slaan. Al deze merkenwerden opgetekend door de Zweedse overheid in een aantal stempelboeken diedateren van 1694 tot 1897. In dit laatste merkenboek staan alle 2232 merkendie toen nog in roulatie

waren. De stempels zijn meestel rond met een diametervan ca 3 tot 4 cm. Hierop kunnen de initialen van de ijzerproducent voorkomenof symbolen. Lang niet alle merken die voorkomen op het ijzer van de hekken 25





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 &quot;De Smit. Het zijn hier de hand en het verstand die van onedel edel maken. A.L. Afb. 3. Gedeelte van het grote 18e-eeuwse inrijhek van de buitenplaats VreedenHoff te Nieu-wersluis met aangegeven de daarop voorkomende tel- of stelmerken en het A. R. stempel vande hoogoven Ramshytten in de Ramsbergstreek prov. Narke te Zweden (Lodewijk XV-stijl). 27





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 werk&quot; de hamerslag op het oppervlak van het materiaal (gietijzeren productenhebben over het algemeen genomen een strakke huid), de klinknagels en devastgeslagen pen-en-gat- en zwaluwstaartverbindingen. Opmerkelijk is het dat er in oude smeedijzeren hekken nogal eens vrijwelhaaks afgebroken spijlen worden aangetroffen. Dit wijst erop dat bij die hekkengietijzeren spijlen zijn toegepast. Juist daarom ook zullen deze spijlen, wat vaak heel goed te zien is op de plaatswaar ze door de leggers gevoerd zijn, rondom in het lood staan. Dit materiaalis relatief zacht en daardoor in staat die spanningen op te vangen die het giet-ijzer niet verdragen kan. Toch is het niet zo dat uit het gebruik van lood automatisch de conclusie ge-trokken mag worden dat er dan sprake is van gietijzeren spijlen. Omdat dooraandrijven van dit lood het mogelijk is op een eenvoudige wijze de spijlen

zuiverte richten, en daarbij een goede gesloten verbinding wordt verkregen, pastemen eveneens vaak lood rond smeedijzeren spijlen toe. Daarnaast moet nog vermeld worden dat bij ijzeren hekwerken uit de ver-schillende tijdperken op de eventueel bijbehorende dam of brug vaak gietijze-ren balusters in combinatie met smeedijzeren leuningen voorkomen. Die leu-ningen eindigen meestal in een bol of rozet maar soms zijn ze kunstig uit-gesmeed tot de kop van een vogel (Vegtvliet te Breukelen), een slangekop (Ou-derhoek te Nieuwersluis) of het hoofd van een mens en een hoorn des overvloeds(VreedenHoff te Nieuwersluis) (Afb.4) De toegepaste kleurenVoorzover bekend was het kleurgebruik bij het beschilderen van houten hekkendoorgaans beperkt en traditioneel en werd er vooral gebruik gemaakt van varia-ties in groen, oker, grijs en wit. Bij ijzeren hekken uit zowel de 17e als 18e eeuwwerd veelal helder blauw met goud gekozen en het

is heel wel mogelijk dat ookde stenen pijlers in die tijd in de verf werden gezet. Baksteen in de toegepastebaksteenkleur en natuursteen in de eigen natuursteen kleur terwijl stenen orna-menten aan de pijlers zoals bloemslingers en familiewapens van de hen passen-de kleuren werden voorzien. Het ijzerwerk kreeg bij een schilderbeurt in de 19e eeuw een donkergroeneof zwarte kleur en dit is tot op heden veelal zo gebleven. Het kan heel goed zijndat die traditie stamt uit het laatst van de 18e eeuw toen er Vrijheid, Gelijkheiden Broederschap werd geroepen en men van wapens op de pijlers en koninklijkblauw op het ijzerwerk niets meer hebben moest. Het zou tot ver in de 20e eeuw duren eer men, heel schuchter, hier en daarhet blauw met goud weer ging gebruiken op 17e en ISe-eeuws ijzer. 29



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 4. Een van de 18e-eeuwse gietijzeren balusters bij het grote inrijhek van de buitenplaatsVreedenHoff te Nieuwersluis (Lodewijk XV-stijl). 30



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 De belangrijkste historische stijlperiodenVerschillende hekwerken uit de 17e en 18e eeuw in de Vechtstreek dragen ken-merken van stijlen welke naar de drie opeenvolgende Franse koningen zijn ge-noemd omdat de desbetreffende stijlen tot hoogste bloei kwamen tijdens hunregeringsperioden. Voor Frankrijk betreft het de volgende jaren. Lodewijk XlV-stijl van 1643-1715 Lodewijk XV-stijl van 1715-1774 Lodewijk XVI-stijl van 1774-1792Bij het hanteren van deze perioden mag voor ons land niet uit het oog verlorenworden dat de bedoelde stijl hier doorgaans later nagevolgd werd en vaak nogvolop bloeide toen die in Frankrijk reeds voorbij was. De typenVooral bij buitenplaatsen in de Vechtstreek zijn de volgende hekwerktypen teonderscheiden: a.  Hoge of lage hekken met twee hekvleugels die vanwege hun breedte voldoen-de ruimte bieden om er als vanouds met een rijtuig

doorheen te rijden, hetz.g. inrijhek. b.  Hoge of lage kleinere hekken met een of twee hekvleugels die vanwege hunbeperkte breedte alleen voor voetgangers bedoeld zijn, het z.g. inloophek. c.   Hoge of lage toegangshekken waarin een inrijhek gecombineerd is met eeninloophek van een vleugel breed. d.  Vaak brede lage vaste hekwerken aan de oever van de rivier of vaart, veelalin het midden voorzien van twee kleine hekvleugels via welke men vanaf hetwater toetreden kan, het z.g. waterhek. e.   Hoge of lage lange vaste hekwerken die de buitenplaats meestal gedeeltelijkomsluiten en waarin twee of meerdere hekvleugels zijn opgenomen t.b.v. rij-tuigen en voetgangers, het z.g. tuinhek. Wat betreft de genoemde inrij- of inloophekken valt nog op te merken dat beidemeestal een brug of dam afsluiten welke over een sloot of vaart gelegd is. Hekken in de 17e eeuwZoals door prof dr ir R. Meischke uitgebreid beschreven is in de inleiding vanhet

boek &quot;Plaatsen aan de Vecht en de Angstel&quot; (3e uitgave 1993) kwam de ont-wikkeling van de buitenplaatsen in onze streek vanaf het Ie kwart van de 17eeeuw tot stand. De oudste tot ons gekomen afbeeldingen van de vroegste bui-tens langs de Vecht en Angstel laten eenvoudige maar degelijk gebouwde huizenzien in streng aangelegde tuinen welke veelal door sloten waren omgeven en dievia een gemetselde of houten brug met poortgebouw of sober inrijhek te betre- 31



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 5. Het houten inrijhek van het buiten van de heer Andries Pels te Nieuwersluis in 1719. Afb. 6. Het houten inrijhek bij VreedenHorst te Vreeland. 32



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 den zijn. De eenvoudigste hekwerken moeten in die tijd vrijwel geheel uit houtopgetrokken zijn en juist vanwege de kwetsbaarheid van dit materiaal is er geenvroeg voorbeeld in de Vechtstreek behouden gebleven. Deze eenvoudige dochharmonieus gevormde houten hekken bezaten meestal vier opstaande palen,twee hoge aan weerszijden van een stel hekvleugels en twee lage op enige afstanddaarvan waartussen spijlen stonden. Boven de hekvleugels was o.a. vanwege de stabiliteit meestal een geprofileer-de balk aangebracht en op de palen werden sierornamenten geplaatst. Het plaatwerk &quot;De Zegepraalende Vecht &quot;(1719) laat bij de buitenplaats Ot-terspoor te Maarssen (plaat 22) en die van de heer Andries Pels te Nieuwer-sluis - het latere VreedenHoff - (plaat 53) zo'n hek zien (Afb.5) en ook langsde Angstel stonden ze bij een aantal buitens zoals gravures

van &quot;Hollands Arca-dia Of de vermaarde Rivier Den Amstel&quot; (1730) ons tonen. In een begeleidend dichtstuk staat over deze toegangen: &quot;Wie kan zyn aandagt van dit landvermaak onttrekken?Temeer als't oog aanschouwd de wederzydsse Hekken,Die d'ingang weig'ren, 't zy de Hof heer die ontsluit,En aan 't nieuwsgierig oog geeft 't tuingezigt ten buit,Hoe prachtig pronken zy, versierd met vier pylaren,En lugtig latwerk, om deez' lustplaats te bewaren.Voor ramp of tegenspoed&quot;. De ontwerper van het huidige inrijhek bij het buiten Herteveld te Maarssenheeft zich omstreeks 1790 duidelijk laten inspireren door de mooie vormgevingvan die vroege hekken en hij vertaalde het hout van de palen in hardsteen,waarop loden vazen een plaats kregen, en het hout van de leggers en spijlenin ijzer. Een laat 19e-eeuwse &quot;vertaling&quot; van zo'n vroeg houten hek, maar dan mettwee palen minder en voorzien van overhoeks

geplaatste vierkanten spijlen inplaats van ronde, sluit langs de Angstel de Openbare begraafplaats van Baam-brugge af. Om een betere indruk te verkrijgen van hoe zo'n 17e-eeuws houten inrijheker zal hebben uitgezien is een tochtje naar Vreeden Horst bij Vreeland zeer aante raden. Het hier enige jaren geleden geplaatste hek met eveneens twee palen is eengetrouwe navolger (Afb.6). Uit verschillende plaatwerken weten we dat sommige buitenplaats-eigenarenhoge houten schuttingen langs hun domein hadden laten plaatsen waarin tus-sen zware palen gesloten houten deuren konden draaien. In een enkel geval wa- 33



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 7. Het ISe-eeuwse hek bij het huis Silverstein te Maarssen (Lodewijk XlV-stij!) ___-sr;*-:;*'^^:'' Afb. 8. Het 17e-eeuwse inrijhek van Huys Tfen Bosch te Maarssen. *^VJf5&^^©^'..^..'^.?^^>^.->&quot;: 34



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 ren deze deuren op de plaats van het bovenpaneel met houten spijlen uitgerust.Dit had als doel om van binnenuit te kunnen waarnemen wie er buiten aan depoort stond. Hierdoor was het aan voorbijgangers vrijwel niet gegund een blikop de vaak prachtige tuin te slaan en sloot men die tuin zelf van de buitenwereldaf In &quot;De Zegepraalende Vecht&quot; komen zulke houten schuttingen met deurenlangs de openbare weg of aan de rivierzijde niet voor doch soms wel lange hogeheggen maar dan altijd met toegangshekken daarin, die de huizen en tuinenvan buitenaf goed zichtbaar lieten. Constantijn Huygens had zo'n vriendelijke toegang tot zijn buiten Hofwijckbij Voorburg en hij vertelt daarover met gepaste trots in een dichtstuk uit 1653: &quot;Noch staen wij voor mijn Poort ('t is onbedacht gesproken,Mijn Poorten most'er staen, of't waar mijn woord gebroken)Noch staen wij

niet daer voor, ons 'oogen zijnder in;'t zijn Heckens, VreemdeUng, en dat heeft oock sijn sin:'t En is niet door een deur, 't is door twee open deuren :Den ruymen ingangh thoont wat binnen sal gebeuren,'t Is open - deuren werck&quot;. Wat degelijkere hekwerken waren in de 17e eeuw uitgerust met zware aan detuinzijde geschoorde houten palen waartussen smeedijzeren hekvleugels draai-den die samengesteld waren uit drie horizontale leggers en een serie spijlen. Deonderste legger alsmede de volgende, die meestal op slot- of grendelhoogte lag,waren horizontaal geplaatst en de bovenste volgde soms een of meer sierlijk ge-bogen lijnen. Door deze leggers staken op regelmatige afstanden en in vertikale richtinglange aan de bovenzijde gepunte staven die vaak naar binnen toe in een gebogenlijn korter werden. Korte, wat smallere, evenzo gepunte staven plaatste mennogal eens extra in de onderste legger. Hierdoor werd de ruimte daar

tussen delange staven tot op zekere hoogte gehalveerd en was het mogelijk o.a. ook hon-den en klein wild de doorgang te beletten. Ook zulke 17e-eeuwse toegangshekken mochten niet bewaard blijven in deVechtstreek maar bij het aanschouwen van het hek uit het Ie kwart van de 18eeeuw naast het kleine huis Silverstein aan het Zandpad te Maarssen (Afb.7),dat deel uitmaakt van de buitenplaats Goudestein, en de beide midden 18e-eeuwse inrijhekken van het buiten Over Holland te Nieuwersluis krijgt menenigszins nog een idee van hoe zulke hekken er in de 17e eeuw hebben uitgezien. Deze latere voorbeelden zijn levendiger en hebben in plaats van een horizon-tale balk fraai gebogen ijzerwerk dat de palen boven de hekvleugels met elkaarverbindt. In dat ijzerwerk bij het hek te Nieuwersluis staat in smeedijzer denaam van de er achter gelegen buitenplaats in kapitalen te lezen. 35



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 9. Het 17e-eeuwse inrijhek van Huys Ten Bosch te Maarssen. 36



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 De duurzaamste smeedijzeren hekwerken in de 17e eeuw draaiden tussenforse pijlers van baksteen, van vaak 1 m in doorsnede, die in de lengte richtingvoorzien werden van inspringende hoeken om ze slanker te doen lijken en doorhun sobere uitvoering maakten zij een statige indruk. Het metselwerk was vaak aan de voet tot op een bepaalde hoogte breder uit-gevoerd of op een zwaarder blok van zandsteen geplaatst met aan de bovenkanteen geprofileerde rand rondom. Van de nog bestaande exemplaren weten wedat ze afgedekt zijn met een geprofileerd zandstenen dekstuk dat samengesteldis uit een dikke onderplaat waarin aan de voorzijde nogal eens de naam van deer achter gelegen buitenplaats is gehouwen en een dunne overkragende boven-plaat met ribbels. Deze afdekkingen zijn over het algemeen bekroond door eenbolvormig ornament of siervaas en het kwam

nogal eens voor dat men ook aande voorzijde in het metselwerk uit natuurstenen gehouwen versieringen zoalscartouches, hangende festoenen of wapens van de eigenaren opnam. Over de smeedijzeren hekvleugels, die vrijwel gelijk van vorm en uitvoeringbleven als die welke tussen de houten palen stonden, dient nog opgemerkt teworden dat ze van boven middels een scharnierpunt aan de palen of pijlers wa-ren verbonden en recht daar onder, aan de voet, als een gewricht op een kogeldraaiden. Om te voorkomen dat het hek bij onvoorzichtig in- of uitrijden vandit draaipunt gestoten werd waren ter bescherming z.g. schampijzers aange-bracht. Aan de andere zijde steunden de hekvleugels op een wieltje dat bij hetopenen of sluiten over een metalen baan rollen kon. Deze wijze van draaien enrollen is vooral toegepast bij de wat zwaardere hekwerken en voldeed zo goeddat zulke hekken tot op heden op die wijze gangbaar worden gehouden.

Van deze vroege hekken met gemetselde pijlers zijn nog enkele oude voor-beelden behouden gebleven zoals te zien is bij Huys Ten Bosch (ca. 1670)(Afb.9), Raadhoven (ca 1680) en Bolenstein (ca. 1700) te Maarssen alsmede dievan Ouderhoek (ca. 1690) - vermoedelijk afkomstig van de vroeger aan deoverzijde van de weg gelegen buitenplaats en hier in 1914 bij de gelijknamigeboerderij geplaatst - en het voormalige buiten Wallesteyn (ca. 1680), beide inde gemeente Loenen. Van het hek van Wallesteyn restten sinds mensenheugenis slechts de beidepijlers met ingezwenkte zijstukken en gehengen waaraan eens de hekvleugelsdraaiden. Tijdens de restauratie van de pijlers in 1990 zijn de beide witgeschil-derde wapenschilden aan de voorzijde weer ingevuld en twee door een smid uitVreeland vervaardigde hekvleugels geplaatst. Voor het ontwerp stond het inge-togen hek van Huys Ten Bosch te Maarssen model. Bij Raadhoven valt als

bijzonderheid op te merken dat het aansluitende vastewerk, links en rechts van de pijlers, bestaat uit een grote serie lange ronde stavendie ieder op zich aan de voet met lood in hardstenen banden zijn vastgezet en 37



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 10. Het inrijhek van kasteel Bolenstein te Maarssen. 38





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 (1705) langs de Vecht in de gemeente Utrecht en Otterspoor (ca. 1730) bijMaarssen, het inrijhek bij kasteel Nijenrode (ca 1750) te Breukelen en het lagereinrijhek van het buiten Vegtvliet (ca. 1750) in dezelfde plaats. Hekken met pijlers in een fles- of peervorm zijn het hoge van VreedenHoff(ca. 1760) te Nieuwersluis, het lage van Nieuwerhoek (ca 1760) te Loenen, datnu bij het buurhuis Nieuw-Cronenburgh behoort, en te Maarssen het hek vanLeeuwenburg (ca. 1760), dat nadat het door een ander vervangen was, naarachteren in de tuin geplaatst is, alsmede het hek van de voormalige overplaatsvan Vecht en Dijk (ca 1760). Deze vier hekken zijn in de Lodewijk XV-stijl uitgevoerd, waarbij aangetekendmoet worden dat de oorspronkelijke hekvleugels van Leeuwenburg ontbreken endie bij Vecht en Dijk omstreeks 1860 door gietijzeren zijn vervangen, maar welzijn hier nog delen

van de oorspronkelijke smeedijzeren zijstukken aanwezig. Dezezijstukken wijzen erop dat het hek vroeger op een brug of dam stond. Stonden de pijlers in de 17e eeuw direct naast de hekvleugels - wat een statigbeeld gaf - in de loop van de 18e eeuw zag men het nogal eens graag wat brederen plaatste men hen verder uiteen. De daarbij ontstane ruimte tussen de draai-ende delen en de pijlers werd opgevuld met smallere vaste hekpanelen die aande voet verankerd werden in steen. Van achteren kregen zij schoren om het mo-gelijk te maken aan die panelen de hekvleugels te laten draaien. Veelal werd eengroot deel van die ijzeren zijpanelen scharnierend uitgevoerd als een extra hek-vleugel ten behoeve van de voetganger. Gezien de nog bestaande voorbeeldenbij Vegtvliet te Breukelen en VreedenHoff te Nieuwersluis deed men dat op eenzo geraffineerde wijze dat het in gesloten toestand vrijwel niet te zien is of zo'nkleine toegang wel

bestaat. Het hoge brede inrijhek van Goudestein (ca. 1760)aan de Diependaalsedijk te Maarssen is echter zonder extra hekvleugel uitge-voerd. Toen die geschoorde ijzeren hekpanelen eenmaal de eigenlijke functievan de pijlers konden overnemen was het geheel weglaten van de pijlers de vol-gende stap in de ontwikkeling van het toegangshek en zo ontstond het hek datgeheel uit ijzerwerk was samengesteld. Een vroeg en eveneens uitzonderlijk hek van deze soort staat op een gemetsel-de dam over de sloot langs het Jaagpad bij Maarssen. Het uitzonderlijke is hierdat de beide smeedijzeren hekdeuren tussen twee smeedijzeren &quot;pijlers&quot; ge-plaatst zijn. Er is in ons land geen ander hek uit de 18e eeuw aan te wijzen waar-bij dit net zo is. ledere pijler wordt begrensd door vier lange rechtop staandeijzeren staven en is op een uitbundige wijze van ornamenten voorzien, zoals vanzeer kunstig opengewerkte vazen die zich op een

plateau in hun &quot;binnenste&quot;bevinden. Om te voorkomen dat ongewenst bezoek zich om de pijlers heen toe-gang tot het terrein verschaft zijn aan de buitenzijden sierlijke voluutvormigezijstukken aangebracht bezet met scherpe punten. 40





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 12. Detail Vechthek Doornburgh te Maarssen (Lodewijk XlV-stijl). 42



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Bovenop de pijlers staan ronde ijzeren burchten van waaruit doorntakkenomhoog steken die de naam van de buitenplaats waartoe het hek behoort sym-boliseren. Midden bovenin het werk staat de naam Doornburgh in zonnestra-len te lezen onder een kroon van waaruit eveneens een doorntak oprijst. Ditkunststuk, dat tot de beste in de streek behoort, draagt de kenmerken van deLodewijk XlV-stijl en zal van omstreeks 1715 dateren (Afb.11 en 12). Van ande-re echt pijlerloze hekwerken uit de 18e eeuw zijn er nog verschillende langs deVecht en de Angstel te vinden. Zoals te Maarssen aan de Diependaalsedijk heteenvoudige brede hek van Doornburgh, voorzien van oosterse kenmerken uitde late Lodewijk XV-periode en de Vechthekken bij Goudestein (ca. 1760) enVechtoever (ca 1780); te Breukelen de hekken van Vrede en Rust (ca. 1780) enRhijn en Vecht (ca. 1780); te

Nieuwersluis het hek van Weeresteyn (ca. 1780)en het kleine van VreedenHoff (ca. 1760) (dat tot in 1919 recht tegenover hetgrote inrijhek heeft gestaan en toegang gaf tot de overplaats); te Loenen de hek-ken van Middenhoek (ca. 1790), Nieuwerhoek (ca. 1790), Bijdorp (ca.1790) enOud Over (ca. 1790) en te Baambrugge het hek van Postwijck (ca. 1780). Aan de Kleizuwe bij Vreeland staan recht tegenover elkaar twee smeedijze-ren brughekken die er 18e-eeuws uitzien maar 19e-eeuws zijn, zoals verradenwordt door de opschriften in het hardsteen van de landhoofden: &quot;Waterloo -18 juny 1815 en 1813-1863&quot;. De smeedijzeren hekwerken zonder massieve pijlers wekken de indruk meerkwetsbaar dan weerbaar te zijn, meer uitnodigend dan afwerend. Juist bij dezehekken die niet in de schaduw van pijlers staan geeft het een extra feestelijk ge-zicht wanneer het zonlicht van de rechte delen glanst en bij het gebogen werkop talrijke

punten weerkaatst. Voor het nu 19e-eeuwse huis Vegt en Hoff aan het Zandpad te Breukelen staateen ruim 85 meter lang en 1 meter hoog 18e-eeuws ijzeren tuinhek waarin tweeinrijhekken alsmede een dubbel en een enkel voetgangershek zijn opgenomen.Het vaste werk bestaat uit niet minder dan 22 geschoorde panelen die voorzienzijn van fraai smeedwerk (met om en om Lodewijk XV- en XVI-patronen)waartussen een aantal eenvoudige brede panelen verbonden zijn die ieder tweeleggers en een serie spijlen tellen. Deze vroege tuinafscheiding uit ca. 1780 is in de streek enig in zijn soort.Een andere bijzonderheid te Breukelen is het waterhek van Boom en Bosch,het huidige gemeentehuis (Afb.14). Dat het hek reeds in 1719 bestond is be-kend omdat het op plaat nr. 31 in het boek &quot;De Zegepraalende Vecht&quot; staatafgebeeld. Het is, evenals de aan weerszijden staande zandstenen sokkels met fraai ge-beeldhouwde vazen, in de

Lodewijk XlV-stijl uitgevoerd. Het opmerkelijke van 43



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 13. Het verplaatste 18e-eeuwse inloophek van Vegt en Styn, nu bij de buitenplaats Vree-den Hoev te Maarssen (Lodewijk XlV-stijl). Afb. 14. Het waterhek van de buitenplaats Boom en Bosch te Breukelen in 1836 (LodewijkXlV-stijl). 44



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 de bijbehorende vazen en sokkels is dat die vierkant lijken doch parallellogram-vormig in doorsnede zijn. Nu de achtergevel van het huis hier schuin op de ri-vier staat, heeft de beeldhouwer de voor- en achterzijde der vazen en sokkelsevenwijdig aan de Vechtoever uitgevoerd en de zijkanten ervan gelijk aan dievan het huis gehouden. Ook uit het Ie kwart van de 18e eeuw is het fraaie waterhek dat vanouds aande Reedervaart tegenover het inrijhek van kasteel Nederhorst te Nederhorstden Berg stond (Afb.15). Nadat deze vaart in 1970 was gedempt, heeft dit hekaan de achterzijde van het kasteel een nieuwe plaats gevonden op het bordesin de slotgracht en bleef zodoende aan het water waar het hoort. Van wat latere datum zijn de nog aan te treffen waterhekken bij Vreedenoord(ca. 1755), Vechtstroom (ca.1790), Vegtvliet (ca. 1750) te Breukelen en te Nieu-wersluis de drie

van de direct naast elkaar gelegen buitens Over Holland (ca.1740) (Afb.16), Sterreschans (ca. 1780) en Rupelmonde (ca. 1770). Dat deze hekken niet alleen dienden om bezoek op een waardige wijze vanafhet water toegang tot de buitenplaats te verschaffen blijkt uit de zitbankjes die,zoals bij Vegtvliet, aan de binnenzijde zijn aangebracht en uit menige 18e en19e-eeuwse afbeelding waarop vaak elegant gezelschap wordt aangetroffen datvan hier geniet van het fraaie uitzicht of met een vishengel in de weer is. BijVegtvliet is het waterhek ook uitgerust met een standaard waarin men wel eenseen kleine vlag plaatste ten teken dat de voorbij komende trekschuit hier passa-giers kon opnemen. Vergeleken met ijzeren toegangshekken in het buitenland is het opvallend datvooral onze hekken uit de 18e eeuw zo vaak voorzien zijn van de naam van deerachter gelegen bezitting. In andere landen wil men af en toe wel het wapenof monogram van de

eigenaar in het smeedwerk opnemen maar zo'n naam isdaar ongebruikelijk. Napoleon merkte de namen op toen hij in 1811 ons land bezocht en op 9 okto-ber met zijn gevolg van Utrecht via Breukelen, Nieuwersluis, Baambrugge enz.naar Amsterdam reisde. Door een ooggetuige is later het volgende daarover opgetekend: &quot;Niet weinig trok bet op dezen tocht's keizers aandacht, dat hekken of poorten der ver-schillende boerenplaatsen of buitenverblijven, die hij langs kwam, meest allen een op-schrift droegen dat doorgaans in vergulde letters daarop was aangebracht. Hij vroegnaar de betekenis ervan, waarop men hem meedeelde, dat daarmee de naam der wo-ningwerd aangeduid. Toen daarop eenige malen de naam &quot;Nooit gedacht&quot; voorkwamen men hem onderricht had dat de bewoner hiermee wilde te kennen geven dat hij,zonder dit ooit te hebben kunnen verwachten, door een gelukkige speling van het lot 45



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 15. Het gezin G.J. K. baron van Lynden voor het waterhek met daar achter het toegangs-hek van kasteel Nederhorst te Nederhorst den Berg in 1902 (Lodewijk XlV-stijl). Afb. 16. Het 18e-eeuwse waterhek van de buitenplaats Over Holland te Nieuwersluis (Lode-wijk XlV-stijl). 46



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 in het bezit van dit verblijf was gekomen, moest hij hartelijk lachen over die zoo veel-vuldig gekozen benaming. Een van de bitterste tegenstanders der Fransche overheersching had dit feit van eender officieren uit 's keizers gevolg vernomen. Na de gebeurtenissen van 1815 had hijde onkiesheid een schrijven tot Generaal Bertrand te richten, hem in overweging ge-vende om, voor 't geval Zijne Ex. Keizerlijke Majesteit nog geen naam mocht hebbengekozen voor zijn nieuwe woning op St. Helena, hem aan te bevelen die, ter herinne-ring aan zijn Hollandsche reis &quot;Nooit gedacht&quot; te noemen&quot;. Afb. 17. Spiegelmonogram M en R. Detail van het 18e-eeuwse smeedijzerenhekbij de koepelop Over Holland te Nieuwersluis, nu in opslag (Lodewijk XlV-stijl). 47



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Enkele hekwerken uit de 18e eeuv^' wat nader toegelicht Toegangshek van het voormalig buiten Roosendael In 1942 vervaardigde de Utrechtse tekenaar Chris Schut op jonge leeftijd dezeafbeelding van de toegang der reeds lang verdwenen buitenplaats Roosendaelaan de Vechtdijk te Utrecht. Vooral na de tweede wereldoorlog sloeg het verval hier genadeloos toe. Hetmetselwerk van de brug kalfde af, de pijlers zakten scheef, het ijzerwerk vanleuningen en hekken verdween maar gelukkig nog net op tijd werden de beidezandstenen bustes door de eigenaar, de gemeente Utrecht, in veiligheid ge-bracht. De hardstenen pijlers die uit blokken zijn samengesteld bleven en kre-gen een beschermende bekisting. Afb. 18. Roosendael. 48



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Toen er na vele jaren geld ter beschikking kwam is de rehabilitatie in 1991op voortvarende wijze ter hand genomen. Daarbij werden grote stukken vanhet brugmetselwerk hersteld, delen van de pijlers vervangen, geheel nieuwijzerwerk, vervaardigd naar oude foto's, geplaatst en als bekroning bracht menafgietsels van de oorspronkelijke bustes terug. Daarvan wordt, heel komisch,verteld dat het Roos en Dael voorstellen terwijl Diana en Apollo meer voor dehand liggen, maar doordat de zandstenen beelden nogal verweerd zijn is ditniet meer te zien. Al is het huidige ijzerwerk dan niet zoals vroeger op ambachtelijke wijze inelkaar gezet, belangrijk is dat het voorname aanzien van dit hekwerk, waarvanhet stichtingsjaar Anno 1705 zo duidelijk op de hoofdpijlers staat aangegeven,behouden bleef. Het hek van kasteel Nederhorst Het niet zo algemeen bekende maar wel bijzonder

fraaie smeedijzeren inrijhekbij kasteel Nederhorst te Nederhorst den Berg (van ca 1730) is zoals verschillen- Afb. 19. Nederhorst. 49



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 20. Het 18e-eeuwse inrijhek van kasteel Nijenrode te Breukelen. 50





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 is het dat er ook in de 18e eeuw aan de Amstel een hek van vrijwel gelijke grootteen vorm heeft gestaan. Dit hek dat de Lodewijk XlV-kenmerken droeg en bijhet buiten Tulpenburg stond moet omstreeks 1720 vervaardigd zijn en werdvoor 1793 afgebroken door de Amsterdamse sloper Frederik Kaal, de grote ver-delger van buitenplaatsen in zijn tijd. In 1730 zegt de dichter G. Tijssens over dit hek: &quot;Is meer dan koninklijk. O prachtig Voorliek! wieStaat niet verbaast de kunst in 't ijzer te zien leven,Daar zo veel lofwerk, door eikanderen gedreven,Hoe keurig kunstpenseel in schoonheid overtreft,Wyl het zijn eigen Naam in 't voorhoofd opwaarts heft.&quot; Nog minder dan over het hek van VreedenHoff is van dit voormalige hek te ver-tellen. Over VreedenHoff's hek verscheen in het &quot;Bouwkundig weekblad&quot; van 1881een artikel waarin o.a. staat &quot;Het hek heeft de

aanzienlijke lengte van 8.70 Mtusschen de hardsteenen pijlers bij eene hoogte van pl.m. 6.90 M zoodat eenrijtuig, met den koetsier op den bok gemakkelijk er door kan rijden&quot;. De schrij-ver maakt er geen melding van dat rechts in het werk ook een inloophek is opge-nomen maar deze hekvleugel is ook zo exact gelijkend aan het linker vaste deelvan het hek dat hem dit verzuim niet toe te rekenen is. Dat het smeedwerk betreft blijkt duidelijk uit alle kenmerken daarvan, diena een grondige schoonmaakbeurt in 1971 weer zichtbaar werden. Jammer genoeg heeft er in die tijd vooraf geen kleur onderzoek plaats gevon-den zodat niet bekend bleef hoe vaak het hek in de loop der jaren geschilderdis en wat voor kleur de diverse verflagen hadden. Wel is sindsdien weer goed te zien dat vele onderdelen uit meerdere stukkenijzer zijn samengesteld en dat die delen ieder op zich een merkteken draagt. Achter het huis bevindt zich een balconhek van

dezelfde hoge kwaliteit, datmet het kleine inrijhek, eveneens langs de Rijksstraatweg, van een en dezelfdesmid afkomstig moet zijn. In een weekblad uit 1905 staan de volgende regels over het grote hek en steltde schrijver drie vragen waarvan we hier de eerste twee tot op heden nog nietkunnen beantwoorden. &quot;Hier is VreedenHoff met zijn onvolprezen hek, hoog en breed, een gevaar-te; maar de lijnen hebben zulk een lossen zwier en vrije vlucht, dat het licht lijkten niets dan sierlijkheid ademt. Welke kunstenaars ontwierpen, welke arbeiders smeedden, welke beurzenbetaalden deze meesterstukken?&quot; 52



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 t::':^^mm:^W^''' ''?i& Afb. 22. Tulpenburg aan de Amstel. 53





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Al'b. 23. Gietijzeren inloophek uit de 19e eeuw van de buitenplaats Vechtzicht te Breukelen(detail tuinhek). Afb. 24, Gietijzeren Vechthek uit de 19e eeuw van de buitenplaats Nieuwerhoek te Loenen, 55



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 25. Een van de beide 19e-eeuwse smeedijzcren inrijiiekken van de buitenplaats Queek-hoven te Breukelen (neo-Lodewijk XlV-stijl). Afb. 26. Het voormalige inrijhek van de buitenplaats Leeuwenburg te Maarssen omstreeks1910. 56





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 27. Het verdwenen 18e-eeuwse inrijhek van Roserust te Loenen omstreeks 1915. 58





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 28. Het verdwenen 18e-eeuwse inrijhek van de vroegere buitenplaats Vredenhoff;het Gein omstreeks 1915 (Lodewijk XVI-stijl). 60



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 1900 hekvleugels van hout met een toen modern uiterlijk aan, zoals op een oudefoto te zien is, maar deze zijn inmiddels alweer verdwenen (Afb.26). Precies als in de 19e eeuw gingen er in de Vechtstreek ook gedurende de 20eeeuw met een zekere regelmaat oude hekken ten gronde. Vaak als gevolg vanverwaarlozing, soms voldeed de breedte niet meer of domweg omdat de bele-vings- en de historische waarde ervan niet werd opgemerkt. Een voorbeeld dat omstreeks 1910 verdween is het hoge ijzeren inrijhek vanRoserust (Afb.27) dat rechts naast het gemeentehuis van Loenen stond enwaarvan de pijlers niet uit natuursteen maar uit brede planken met een zand-steen kleur waren samengesteld. Ook het fraai gevormde geheel smeedijzereninrijhek van Vredenhoff aan het Gein (de zijarm van de Angstel) ondergingin die tijd dit lot (Afb.28). Kort na de 2e wereldoorlog ruimde

men zonderbezwaar het aardige blauw-geschilderde gietijzeren inrijhek van Vijverhof (ca.1870) -Afb. 29- bij Nieuwersluis en in 1957 viel het monumentale inrijhekvan Cromwijck (ca. 1760) bij Maarssen zonder protest onder de slopershamernadat een der zandstenen pijlers door een vrachtwagen omver gereden was(Afb,30). Toen de katholieke kerk voor meer openheid predikte, meende men dat om-streeks 1980 te Breukelen in de praktijk te moeten brengen door het lange fraaigevormde ijzeren hek uit 1885, dat voor de Johannes de Doperkerk stond naarde schroothoop af te voeren. Hetzelfde gebeurde in 1984 met de robuste hek-vleugels van het inrijhek uit 1847 bij Boom en Bosch, sinds 1925 gemeentehuisvan Breukelen. Nadat het huis een grondige restauratie had ondergaan dachtmen de hoofdtoegang tot het park meer aanzien te geven door de zandstenenpijlers met 75 centimeter te verhogen en in plaats van de oorspronkelijke

mas-sieve ijzeren hekken nieuwe hogere van buisijzer aan te brengen. Ook van blikis de toen geplaatste afscheiding aan weerszijden van het oude waterhek langsde Vecht. Nu, 10 jaar later, is het verval van deze toen op een koopje vervaardig-de hekken duidelijk waarneembaar. In Maarssen liet de eigenaar van het huisVecht en Dijk het in zijn soort zeer bijzondere en vele tientallen meters langegietijzeren tuinhek uit ca. 1860 (Afb.31) met de bijbehorende vier hekvleugelsvoor herstel (vertelde hij) demonteren. Nu na 8 jaar blijkt al het ijzer ineens zoekzodat tot in lengte vanjaren de hardstenen banden en palen ter plaatse als enigdoel zullen hebben te tonen wat &quot;slordigheid&quot; teweeg kan brengen. Bij Zwaanwijck te Nigtevecht ging omstreeks 1980 een aardig smal hoog in-loophek van de overplaats uit 1897 verloren met uitzonderlijk lange gietijzerenpalen die van boven met elkaar verbonden waren door twee gebogen

stavenwaartussen in ijzeren letters de naam van het buiten stond. Dat men nogal eens zeer onvakkundig te werk gaat met hekken is o.a. bij derestauratie in 1971 van het grote inrijhek van VreedenHoff gebleken. In plaats 61



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 29. Het verdwenen gietijzeren inrijhek van de buitenplaats Vijverhof'te Nieuwersluisin 1941. Afb. 30, Het verdwenen inrijhek van de buitenplaats Cromwijck bij Maarssen omstreeks 1910(Lodewijk XV-stijl). 62



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 van voorzichtig te werk te gaan sloeg men hier onderdelen die met beleid gede-monteerd behoorden te worden moedwillig met een voorhamer kapot. Toen hetinrijhek van Nijenrode enkele jaren geleden even weg moest ten behoeve vanbouwverkeer hakte men, geheel overbodig, grote delen van de zandstenen pij-lers weg en duidelijk zal nu voor altijd aan de grote reparaties te zien zijn hoemen hier te kort schoot. Eveneens ging het onlangs fout bij de restauratie van het hek van Herteveld enhet verplaatsen van de hekken van Leeuw en Vecht en Vegt en Styn (Afb.13)langs de Straatweg bij Maarssen t.b.v. de aanleg van een fietspad. In plaats vanlood of een goede kunststof toe te passen bij het hechten van ijzeren delen inde steen werd bij Herteveld een metselspecie gebruikt en stortte men de beideandere hekken bij het herplaatsen aan de voet vast in beton. Omdat zowel

specieals beton aan het oppervlak poreus is en daardoor water opneemt zal hier ernsti-ge roestvorming in de nabije toekomst te verwachten zijn. Met meer kennis van zake zijn in de Vechtstreek verschillende hekken verbreedomdat de maat van de doorgang te nauw was voor het moderne verkeer zoalsbij Middenhoek of Nieuwerhoek te Loenen en Rhijn en Vecht, Rust en Burgof Slangevecht bij Breukelen. Helaas zijn van het laatste hek de hekvleugels nietterug geplaatst zodat de entree nu een povere indruk maakt. De hekvleugels van Ouderhoek te Nieuwersluis zijn vele jaren gedemonteerdgeweest maar sinds 1993 staan zij weer op hun oorspronkelijke plaats tussen depijlers en het is zeer te hopen dat dit met de verwijderde hekvleugels van Boom-rijk (ca. 1835) te Breukelen ook weer eens gaat gebeuren. Somber ziet de toekomst eruit voor o.a. het zwaar vervallen inrijhek van Lin-denhoff (ca. 1816) aan de Angstel en het deels opgeslagen

vroeg 18e-eeuwse in-rijhek op het zijpad bij Boom en Bosch te Breukelen. (Afb.34) Al is de onder-houdstoestand van de meeste hekwerken in de Vechtstreek redelijk goed te noe-men, vooral bij enkele zeer fraaie voorbeelden van de ijzersmeedkunst is in minof meer ernstige mate roestvorming te constateren. Zoals bij het inrijhek vankasteel Nederhorst te Nederhorst den Berg, het inrijhek van Postwijck bijBaambrugge (Afb.33) en het hek aan de Vecht bij Doornburgh te Maarssen.Om verdere schade te voorkomen en de kosten van het herstel te beperken die-nen hier heel spoedig afdoende maatregelen genomen te worden. In ons land zijn slechts enkele smeden werkzaam die herstellingen aan zulkehekken tot volle tevredenheid kunnen verrichten. De Dr. R. van Lutterveltstich-ting te Loenen, die staat voor het behoud van de historische waarden in de Vecht-streek, wil desgewenst graag adviseren of hierbij een bemiddelende rol spelen. 63



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 31. Het verdwenen gietijzeren tuinhek van het huis Vecht en Dijk te Maarssen omstreeks1910 Afb. 32. Het verdwenen 18c-eeuwse toegangshek van de buitenplaats Vechtoever te Maarssenomstreeks 1910. De marmeren borstbeelden staan nu bij het huis en stellen Paris, Athene,Hera en Aphrodite voor. De voetstukken zijn omstreeks 1958 verloren gegaan. 64



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Nieuw van vorm was het ruim 5 meter brede en 4 meter hoge ijzeren toegangs-hek dat in 1956 naast het kantoor van het ACF concern te Maarssen werd ge-plaatst en waarmee men toen herdacht dat dit bedrijf 75 jaar eerder hier wasontstaan. In de laatste jaren zijn er een flink aantal goede en minder goede hekwerkenin de streek bijgekomen. Verschillende daarvan hebben een 19e-eeuws voorko-men en zijn afkomstig uit de modelboeken van Heras hekwerken gevestigd inOirschot of Alura te Noordwijkerhout. Zeer ontsierend is het vele tientallen meters lange Heras hek dat sinds eenaantal jaren bij de koepel (van Rhijn en Vecht) tegenover Nijenrode langs deStraatweg te Breukelen staat. Uit het assortiment van deze firma was voor hierbijna geen slechtere keuze te doen. Daarentegen is het verheugend hoeveel aandacht men besteedde aan het ont-werp en de uitvoering van

een aantal nieuwe houten hekken bij Groenevechtte Breukelen. Deze afsluitingen hebben mooie evenwichtige proporties en zijnduidelijk met een knipoog naar de harmonieus gevormde houten inrijhekkenuit de 17e eeuw op papier gezet. De eigenaar van het 18e-eeuwse huis Leeuwendijk te Loenen liet bij zijn wo-ning aan weerszijden van de Dorpsstraat voor enkele jaren twee degelijke ijze-ren tuinhekken met hekvleugels plaatsen die, nieuw van vormgeving, uitermategoed in deze historische omgeving passen. Zowel de houten hekken te Breukelen als de ijzeren te Loenen vervullen eenvoortreffelijke voorbeeldfunctie. Een van de laatst geplaatste hekken, die zeker de aandacht vraagt, is het hekvoor het nieuwe huis Mitras aan de Straatweg tussen Maarssen en Breukelen(Afb.36). Zowel voor wat betreft materiaalkeuze (betonijzer) als uitvoering isdit hek zeer opvallend te noemen en toch puur Hollands nu het bovenin denaam draagt. Het is

zeer te hopen dat met dit artikel wat meer de ogen geopend worden voorde nog bestaande fraaie hekken die ontegenzeggelijk een belangrijke bijdrageleveren aan de aantrekkelijke schoonheid van de Vechtstreek en dat het een sti-mulans mag geven voor hun behoud is de wens van de schrijver. VreedenHoff, maart 1995 65



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 33. Gedeelte van het ernstig door roest aangetaste inrijhek van het buiten Postwijck bijBaambrugge (Lodewijk XVI-stijl). 66



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 34. Een deel van het vervallen 18e-eeuwse inrijhek op het zijpad bij huis Boom en Boschte Breukelen (Lodewijk XlV-stijl). 67







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1994 Afb. 36. Hek Mitras tussen Maarssen en Breukelen. Een hek dat laat zien waarvoor het staaten aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Herkomst der afbeeldingen Collectie van de schrijver, Afb. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35.Gezigten aan de Rivier de Vecht (1836), Afb. 14. (detail litho)Historia, maandblad Oktober 1941, Afb. 30. Hollands Arcadia Of de vermaarde Rivier Den Amstel, Afb. 22 (detail plaat nr. 52).Huisarchief kasteel Nederhorst te Nederhorst den Berg, Afb. 15.Niftarlake, Archief Oudheidkundig Genootschap, Afb. 27, 28.Rijksdienst van de Monumentenzorg te Zeist, Afb. 3, 13, 36.Zegepraalende Vecht (1719), Afb. 5. (detail plaat nr. 53)Afbeelding: &quot;De Smit&quot; uit: Het menslijk bedrijf (1694) door Johannes en Caspaares Luiken. 70




