


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 BESCHERMHEER. Jhr. Mr. Dr. L. H. N. BOSCH RIDDER VAN ROSENTHAL, Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht. BESTUUR. Mr. Dr. J. W. VERBURGT, Wassenaar, Voorzitter.Mej. W. F. GREVENSTUK, Baambrugge,               \ | Secretaresse.]. D. BASTERT, Breukelen, Penningmeester.Dr. D. A. W. H. SLOET. Abcoude. L. SCHIETHART, Vreeland.                                        . ^ JAN VAN DER LIP, Utrecht.                                       ] | Pastoor A. E. RIENTJES, Maarssen. N. BASTERT. te Loenen. Dr. A. M. HARTOG, te Maarssen. Mr. W. B. WESTERMANN. te Maarssen. E. G. WENTINK, te Aerdenhout. Ir. F. C. C. Baron VAN TUYL VAN SEROOSKERKEN, te Zuilen. Dr. J. J. F. STEIJLING, te Maartensdijk. }. TROUW te Abcoude. JOAN VIS, te Abcoude. G. I. WEIILAND Jr. te Loenen a. d. Vecht. REDACTIE JAARBOEKJE. Mr. Dr. J. W. VERBURGT, te Wassenaar.Pastoor A. E. RIENTJES, te

Maarssen.Mej. W. F. GREVENSTUK te Baambrugge.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 VIII Loosdrecht:Mevr. Wed. Mr. F. van Beusekom-van Foreest.Mr. R. H. Erdmann.Mr. Dr. N. J. C. M. Kap- peyne van de Coppello.Ir. J. Loeff.W. F. Sondaar.}hr. Q. J. van Swinderen.W. J. Voogsgeerd.Dr. C. W. van Wieringen. Maarssen:T. P. Alta.K. Broertjes.J. W. van Duinen.M. H. Eggink.A. M. Hartog.J. Homan van der Heide.Ds. A. V. d. Kooy.Ir. W. C. van Kuyk,M. Oskamp.Pastoor A. E. Rientjes.Mr. H. J. Scheuer.J. N- Servaas.H. J. Stevenhagen.H. P. Vader.H. A. Verwoolde.Mr. W. B. Westermann.C. E. Wolff.Wybren Wijmstra. Maarsseveen:Hendrik Booy.Jhr. J. Huydecoper van Maarsseveen.C. J. Rijsterborgh. Maartensdijk:Dr. J. J. F. Steijling. Nederhorst den Berg:Mevr. C. A. Pos-Kofoed.G. Graaf Schimmelpenninck.Ds. H. P. Stegenga.A. M.' van Termey. Nieuiversluis: B.  H. Blankenberg. Mevr. Wed. Th. W. Blijden.stein- Douair. A. Baron de Girardde Milet van Coehoorn. Kapt. J. J. van Moorsel. Mevr. Wed. Mr. U. H.

vanNotten-Doude v. Troost-wijk. Nigtevecht: C.  Hennipman. J. M. H. Hopman.G. A. van Wees. Noordwijk:Dr. F. C. Wieder. Nijmegen:H. J. van 't Lindenhout. Oosterbeek:Mr. E. van Beusekom. Rossum:A. F. van Goelst Meijer. Rotterdam:Bibliotheek der gemeente Rotterdam.Jhr. P. H. A. Martini Buys. Rijswijk (Z.H.) :W. H. Geertsema. Simonshaven:Ds! H. E. Stegenga. Sunderstead Surrey (Engeland).Mej. A. Bon.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 XVI natuurlijk gaarne voldaan. Het contact met de Maatschappijder Nederlandsche Letterkunde en den Bond ,,Heemschut&quot;bleef bestendigd. De op initiatief van Niftarlake opgerichte dochtervereeniging,de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en WestelijkPlassengebied, telt thans veertien aangesloten vereenigingenen bonden. Volgens het uitgekomen jaarverslag mochten reedsresultaten geboekt worden. In het orgaan van den Bond ,.Heemschut&quot; van Juni/Juli vorigjaar werd gewag gemaakt van het jubileum van Niftarlake, on-der vermelding, dat ons genootschap de leiding nam, om ,,bui-ten de geschiedenis, ook de schoonheid van de Vecht ter handte nemen&quot;. Gezien de belangstelling, die allerwegen door onzen oproep isaangewakkerd, kan Niftarlake geen spijt hebben, den stoot tehebben gegeven aan de actie tot behoud van het schoone ka-rakter onzer Vechtstreek. Ik moge dit verslag besluiten met de beste

wenschen voorons Oudheidkundig Genootschap ,.Niftarlake&quot;. De Secretaresse: W. F. GREVENSTUK. 23 Juni *Nieuwersluis,-----------1938. 14 Juli. *) Deze vergadering, volgens de Statuten uitgeschreven in Juni, werdwegens ongesteldheid van den Penningmeester uitgesteld tot 14 Juli 1938.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 XXII bruiksvoorwerpen onder deze inzendingen zijn uitermate inte-ressant. Zij brengen ons in zeer nauw contact met de zedenen gewoonten van die tijden en, wat nog meer zegt, met depersonen, wien ze aanvankelijk toebehoorden. Wat zegt u b.v.b. van het Toilet- en picnickoffertje van denGeneraal-Veldmaarschalk van het Hollandsche leger, dat on-der Koning-Stadhouder Willem III te velde trok tegen de Ie-ren? In blank porcelein met blauw decor zien wij zijn trekpotje,kopjes en vlapotjes, glazen flesschen en tinnen busjes. Veel van het kleinere gesnor van dit ,,complet&quot; is verlorengegaan, maar wat nog over is ziet er aantrekkelijk uit. Hetkoffertje is met blauw leer gevoerd en goud-galon omzoomd. De oorspronkelijke eigenaar van dit reisserviesje was Baconvan Rheede van Ginckel, de eerste Graaf van Athlone, die in1690 meevocht in den slag aan de Boyne. Een vrouwenhandschreef omstreeks midden 18e eeuw op een stukje

papier,, datnog aanwezig is, den naam van den bezitter en vermeldt erbijdat hij dit gebruikte als hij met zijn leger in 't veld was. Thans ishet eigendom van graaf van Aldenburg Bentinck te Amerongen. Een ander curiosum is de volledig gedekte tafel met eet-servies ,,famille-rose&quot;, versierd met het wapen der Van Ree-de's, dat men op deze tentoonstelling meermalen ontmoet. Hetservies van Chine de Commande vormt met 't glas- en zilver-werk uit de XVIII e eeuw en het dito-tafeldamast een keurig,aantrekkelijk en smaakvol (we zouden bijna zeggen: ,,smake-lijk&quot;) geheel. Aanverwante schilderstukken,, groot en klein, aanden wand opgehangen, maken dit hoekje tot een gezelhge 18eeeuwsche eetkamer. Een soortgelijke zaal, maar met andere meubileering is de,,empirezaal&quot;, met compleet slaapkamer-ameublement, uit de 2ehelft der XVIIIe eeuw. De wieg, afkomstig uit het KasteelBiljoen, geeft hierbij een eenigszins komisch accent. Van het zilversmeedwerk hier aanwezig, vormt dat

van denUtrechtschen meester Adam van Vianen het belangrijkste ge-deelte. Het buitengemeen fraaie zoutvat,, kloek van vorm entoch tevens verfijnd van lijnen en ornamentiek, is wel in staatde hoogstaande kunst der Vianen's te demonstreeren. De velekostbare stukken in zilver, die de vitrines bevatten, als: familie-en geslachtswapens, bekers, kandelaars, brood- en fruitmand-jes, e.m.d. mogen er ook zijn.





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 XXXII We daalden zwijgend af, diep getroffen door dat zeldzamepanorama, maar ook met weemoed in het hart omdat zulk eenprachtig oud solied huis niet meer bewoond kan worden. De Voorzitter voelde dit blijkbaar ook zoo aan, want in zijndankwoord aan Mr. Kneppelhout van Sterkenburg sprak hij denwensch uit dat het weer eens bewoond zal kunnen worden. De heer Kneppelhout dankte op zijn beurt Niftarlake voorde eer van een bezoek. Een eenigszins ander aspect bood Luneburg gelegen 5 minuten ten Z.W. van Neerlangbroek. Reeds in 1340bekend, behoorde het eertijds aan het geslacht van Proeis, ookwel Proijs geschreven. Geruimen tijd later is het in bezit van deHeeren van Zuylen geweest, die daarbij den naam van Lune~burg hebben aangenomen. Het verwisselde meermalen van ei-genaar, doch dit scheen echter telkens zonder geweld te ge-schieden, want nergens vinden we iets van belegering of ver-woesting of

verbranding vermeld. Luneburg was evenals Ster-kenburg een van de weinige kasteelen, die nooit geteisterdzijn door vijandelijke gewelddaden. Het was indertijd leenroerig aan de Utrechtsche Domproost-dij. De oude toren is de oorsprong van het middeleeuwscheSlot, daarom heen en er tegen aan zijn de verschillende behui-zingen gegrondvest, zoodat het met elkaar een bewoonbaarlandhuis werd. Ten Noorden van den Kromme Rijn zijn er in de middel-eeuwen vele zulke sterke sloten gevestigd. Het vermoeden datde torens van Romeinschen oorsprong zouden zijn, is tot dus-ver nog niet bewezen. Het huis is sinds een aantal jaren niet meer bewoond, het-geen direct aan een gebouw te zien is. De eigenaar woont teGorinchem, en komt zoo nu en dan maar eens op Luneburg.We willen voor hem hopen dat de oude zegswijze; Ver van je goedis dicht bij je schade. hier niet bewaarheid wordt. Mr. E. R. van Eibergen Santhagens, de bezitter van Lune-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 (Met toestemming van de uitgeefster N.V. Bigot & van Rossumte Amsterdam overgenomen uit het werk van D. Hannema enA, van Schendel Jr.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 6 Het biljet van den verkoop op den 28stcn Juli 1827door Jonkvrouw Agnes Maria Warin beschrijft dit Goedals volgt: Het schoon en aanzienlijk buitengoed en Rid-der-Hofstad, genaamd Oudaan, bijzonder geschikt voor Jagt enVisscherij, gelegen aan het aangenaamste gedeelte van de Ri-vier de Vecht, en uitzigt hebbende op den Straatweg, onder deGemeente van Breukelen St. Pieters; bestaande in: Een kapi-taal Heeren-Huis, voorzien van een ruim Voorportaal en Gangmet marmeren Vloersteenen, vier Benedenkamers, allen behan-gen en met Stookplaatsen. Dessert- en Provisiekamers met on-derscheidene kasten, ruime Keuken, Mangclkamer, verwulfdeWijn- en Provisiekelders; boven zeven Kamers, waarvan vijfbehangen en meest allen met Stookplaatsen voorzien, Domestie-ken en Strijkkamers, twee groote Zolders, alsmede een afzon-derlijken Turfzolder, een Toren van twee Verdiepingen, vanwaar men fraaije en uitgestrekte

uitzigten heeft. Verder eeneTuinmans-Woning, Koetshuis met Stallingen voor Acht Paar-den, Hooi- en Haverzolders, een Brouwhuis, Stijger aan deVecht, wel aangelegden Tuin en Broeijerij, waarin een Gebouw,geschikt voor Oranjerie, Boomgaard, Lanen beplant met zwareIepen en andere Boomen, wijders eene kapitale Boeren-Hof-stede, alles met elkander groot ruim veertig Bunders. Einde-lijk de Visscherij in de Rivier de Vecht, beginnende van denSteen-Oven Cromwyck tot de Plaats Nyenrode en weder be-ginnende van den Breukelschen Korenmolen tot aan de Weerd-sluis. Voorts behoorden bij Oudaan: Ruim twee bunders zooBoomgaard- als Bouwland, genaamd de Raaphorst strekkendevoor uit de Vecht aan het Zandpad tot aan het voorgaandePerceel; Ruim een en twintig Bunders allerbest Boomgaard-Bouw-Wei-en-Boschland, strekkende voor uit de Vecht aanhet Zandpad tot en met den Zogdijk tegen de Wetering, enruim vijf Bunders zoo Wei- als Hooiland, gelegen onder Breu-kelenveen

achter Oudaan, strekkende uit den Zogdijk tot aanhet Veenland. J. W. VERBURGT.



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 15 door een fronton gedekt bovenlicht en twee kleine zijraampjesdie toegang verlenen tot het ,,voorhuys&quot;. Het lichtende wit vanhet bevallige stucwerk met zijn bloemenmanden, portretten enwapens geaccentueerd door het aanbrengen van verguldselswordt verlevendigd door een staande klok en twee lage banken. Wij hebben dan eerst ,,de groote sykamer&quot;, de ontvang-salon, waar de eigenaar zijn voorliefde voor Japans (bedoeld zalzijn Chinees) porcelein ten toon spreidde. De twee grote kris-talspiegels en de zes armspiegeltjes weerkaatsten de niet min-der dan vijf en twintig blauw en wit vergulde porcelijnen pullenop de hoge schoorsteen, het Japanse lakkabinet op verguldevoet, dat nog vier porceleinen kommen droeg, de noten speel-en de gelakte theetafeltjes, de zestien zware beklede stoelen,waarvan er zes gemakkelijke fauteuils waren, terwijl overigenstwee grote blauwe, klaarblijkeijlk Delftse

doofpotten het grotevertrek sierden, in welks kabinet 18 paar koffie- en theegoedbewaard werd. Ook de ,,klyne geele sykamer&quot;, dat ondertussen toch nogmet elf met zijden kleedjes beklede engelse stoelen, gestoffeerdkon worden, bevatte het met geel damaste hemel versierde bedgeweerkaatst in de twee grote vergulde spiegels en naast hetporceleinkastje vinden wij hier op een laktafeltje het trekpotjemet de koffie- en chocoladekommen gereed staan. Een der uit-bouwsels was klaarblijkelijk de ,,provisie kas&quot; die de kostelijkeporceleinen serviezen, waarvan de kannetjes met zilver gemon-teerd waren, bevatte. Ook de keuken zag er niet ongezellig uit met de grote ver-gulde spiegel, 't blinkende koperwerk in de ,,glase kast&quot;, demuurrekken en de niet minder dan negen met leder beklede stoe-len. Klaarblijkelijk werden de laatste voor de Eetzaal gebruikt,die wij ons' hebben in te denken als betimmerd in het zwareLouis XIV alleen met een spiegel behangen, in welke

in stijlingebouwde kast de fontein met koelbak, meest in blauw enverguld, mede in die stijl zijn uitgevoerd. Ook hferbij treffen wij een soort slaapkamer aan althans eiis ook een bed met ,,groen saay&quot; behangen, een spiegel en vijfstoelen rondom een tafeltje, terwijl hier ook het werkvertrekvan de heer des huizes ligt. Als hij in de scheerstoel voor devergulde spiegel heeft plaats genomen, dan kan hij de koperenhaard met ringen en knoppen zien blinken, terwijl zijn gasten





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 De ,,Laan van Niftarlake*'te Tienhoven. Het was een groote gebeurtenis voor de gemeente Tien-hoven, toen op Vrijdag den loden September 1938 de ver-beterde dorpsweg geopend werd door den Commissaris derKoningin in de provincie Utrecht, Jhr. Mr. Dr. L. H. N. BoschRidder van Rosenthal. Reeds al te lang hadden de dorps-bewoners zich moeten behelpen met een grintweg, den Looy-dijk, welke groote bezwaren met zich bracht vooral in denregentijd. Jaren lang had men zich beijverd om dezen dijk teverbeteren. Thans zijn deze pogingen schitterend bekroond!Een klinkerweg van 1 Kilometer lang is aangelegd, welkede geheele gemeente doorsnijdt. Ook een nieuwen naam acht-te de Burgemeester, de Heer A. A. van den Hoorn, thansgewenscht en het was de dokter van Tienhoven, de HeerT. van 't Einde, die de aandacht vestigde op den naam vanNiftarlake, in welke gouw Tienhoven gelegen is. Zoo

werdde Looydijk in het vervolg genoemd met den historischennaam: Laan van Niftarlake. Van vele gebouwen wapperde op den feestdag de vader-landsche driekleur; eerepoorten prijkten aan het begin enhet einde van den vernieuwden weg en toen het groote oogen-blik van de opening dichtbij gekomen was, stonden Burge-meester, Wethouders en Raadsleden met vele genoodigdenaan de Maarsseveensche grens, omgeven door talrijke dor-pelingen en de plaatselijke vereenigingen met hare vaandels. Precies om halfvier was de Commissaris der Koningin aanhet begin van den weg aangekomen en hield de Burgemees-ter de volgende rede: ,,Mijnheer de Commissaris der Koningin, Dames en Heeren. Namens den Raad der gemeente Tienhoven roep ik U alleneen hartelijk welkom toe aan de grens dezer gemeente. DeRaad geeft U, Mijnheer den Commissaris, de verzekering, dat







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 De officieele opening van de Laan van Niftarlake. Op den voorgrond: v.l.n.r. Z.Exc. de Commissarisder Koningin, trekkend den afsluitboom omhoog; de Burgemeester van Tienhoven met ambtsketen; deVoorzitter van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake.
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