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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 XIV de gelden te financieren, voor welke welwillendheid wij hemhier gaarne een woord van dank brengen. We openden een rekening bij de Nederlandsche Midden-standsbank N.V. te Breukelen. De Heer Rastert bleek bereid, zijn lidmaatschap van hetHoofdbestuur te bestendigen, hierdoor ontstond dus geenvacature. De Heer L. Schiethart, Burgemeester van Vreeland, eveneenslid van het Hoofdbestuur, moest wegens vertrek bedanken. Vervolgens overleed ons Bestuurslid de Heer Dr. J. J. F.Steyling te Maartensdijk dezen winter. En last not least deel-de Dr. Mr. J. W. Verburgt onlangs mede, dat hij zijn voorzit-tershamer ging neerleggen om gezondheidsredenen. Alhoewelons Bestuur dit besluit, evenals dat van den Heer Bastert, moetbillijken, ziet het beide heeren noode zijn functie neerleggen.Onder de eminente leiding van den 'Heer Verburgt kwamNftarlake tot grooten bloei en aan de Redactie van het

Jaar-boekje besteedde hij zijn beste krachten; het doet aangenaamaan te weten, dat hij zijn plaats in het Hoofdbestuur zal blijveninnemen. De Heer Bastert heeft vele jaren het Penningmeesterschapop bijzonder zorgvuldige wijze waargenomen en menig nieuwlid aan ons Genootschap toegebracht. Hulde voor zijn trouw! De Heer Verburgt heeft met wijlen mijn vader den stootgegeven aan de oprichting van Niftarlake en sindsdien altijdals Voorzitter gefungeerd, zijnde precies 35 jaren. Het is verder mij aangenaam, U mede te deelen, dat de Ver-eeniging ,,Oud-Utrecht&quot; met ons in contact is gekomen en eenruil-lidmaatschap tusschen Oud-Utrecht en Niftarlake is aan-gegaan. Dit is verblijdend, omdat beide vereenigingen zichongeveer op hetzelfde terrein der oudheid bewegen. Ons ledental bedraagt momenteel 271. Tot slot deel ik U nog mede, dat de Heer Jhr. Mr. Dr. L. H.N. Bosch Ridder van Rosenthal, de vroegere Commissaris derKoningin in de Provincie Utrecht, wegens

zijn aftreden ookbedankt heeft als Beschermheer. Onze Penningmeester zoumoeite doen, zijn opvolger als Beschermheer van ons Genoot-schap uit te noodigen. Hiermede moge ik dit verslag, dat ons 35-jarig Genootschaps-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 XVIII met cake aangeboden. Inmiddels is Burgemeester Mr. Kolfvan Deil hier aangekomen, die zoo vriendelijk zal zijn, hetgezelschap een en ander over de Lingestreek, die het doel vanden tocht is, mede te deelen. Hijzelf zal het verdere van dendag de gast van ons Genootschap zijn, en in een der auto's denoodige explicaties geven, terwijl zijn neef, de Heer Sprenger,Burgemeester van Vreeland en Nigtevecht, dit in de andereauto za] doen. Het is wel noodig, iets langer stil te staan bij den histori-schen en waterstaatkundigen toestand, ons door Mr. Kolf uit-eengezet. Daaraan toch heeft de Lingestreek zijn schoonheidte danken. Op onzen verderen tocht zullen wij ontwaren, datde Linge nog ongerept is, en met haar grillige vormen, de velebraken, het weerspiegelend water, en de dicht begroeide oeverseen eigen karakter geeft aan de landstreek. Verscholen in dezefraaie groengordels liggen pittoreske dorpen met

slechts weinighuizen en beeldige dorpskerken. Mr. Kolf vertelt over de Linge, die de afwateringsboezem isvan het geheele gebied tusschen Rijn en Waal van af Doornen-burg tot Gorinchem, een gebied van 73000 H.A. met een hoogte-verschil tusschen het Oostelijk en Westelijk deel van 11 M.Van af Tiel is de Linge kennelijk een oude Waalarm; oorspron-kelijk mondde de Linge bij Gorinchem in de Merwede uit.Waterbezwaren in den winter voor de stad Gorinchem nood-zaakten tot het graven van het kanaal van Steenenhoek, datvan Gorinchem naar Neder-Hardinxveld loopt en daar in deMerwede uitmondt. Omdat echter de waterbezwaren nog nietwaren opgeheven, is in 1863 een stoomgemaal, en in den twee-den wereldoorlog een groot diesel-electrisch gemaal gebouwd,dit laatste als eerste plan ter verbetering van de Linge. BijBuurmalsen splitst zich de Linge in: Korne en Linge. De Kornegaat dan langs Buren, de Linge langs Wadenoyen en Zoelen. Straks zal op onzen

verderen tocht hier en daar worden stil-gehouden, eventueel uitgestapt, opdat het natuurschoon, hierin nog haast primitieven toestand aanwezig, aanschouwd kanworden. We zijn echter nog te Leerdam, vroeger Ter Leede of Leder-dam geheeten. Het is op den noordoever van de Linge gebouwden vormt een langwerpig vierkant, dat vroeger door muren wasingesloten. Thans vindt men er de bekende Glasfabrieken, doch



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 XIX voor Niftarlake zijn andere bezienswaardigheden op het pro-gramma. Op onzen tocht door de stad, in de Arkelstraat, waar eenvolledige markt wordt gehouden, bezien we het Hofje vanAarden (gebouwd in 1670), nabij de Steigerpoort. In den gevelzien we wapenschilden, met de namen der Regenten. Op debinnenplaats is .de Regentenkamer in Lodewijk XV-stijl. Bovenop het bordes gaat men binnen door een versierde deuromlijs-ting met Rococo-ornament en fraai bovenlicht. De zaal is over-dekt door een mooi stuc-plafond uit het midden der 18e eeuwen aan de wanden vindt men een groot aantal schilderijen,welke niemand onzer daar had verwacht, o.a. negentien portret-ten, waarbij twee van Gerard Terborch, een man met kruik doorFrans Hals, bloemstukken van C. de Heem, Stillevens vanPieteiClaesz (1641), landschappen van Ph. Koninck (1665) e.a.en een Laatste Oordeel, eind

XVIe eeuw. In de Arkelstraat staan we ook even stil voor de genoemde,rijk gebeeldhouwde bergsteenen poort van pl.m. 1600, waarwildemannen naast het wapenschild als tenanten staan. Welezen verder het opschrift: ,,Vriheyt en is om gheen Ghelt tecoop&quot;. Langs de oude ommuring aan de Linge ziet men nog de vier-kante waltorens op ronde ondergeleding uit de XVe eeuw,die nu dienst doen als vreedzame woningen. Het oude kasteel,dat eveneens vroeger bij de Steigerpoort lag, is helaas afge-broken. Vervolgens gaat de tocht via Gellicum, Rumpt, Enspyk,Deil naar Geldermalsen, waar de warme lunch gebruikt zalworden. Wat al kronkelingen maken die wegen daar langs de Linge!We rijden met onze auto's den Zuiddijk; de Noorddijk is voorgroote auto's ongeschikt. We zien Aquoy, Renoy, Beesd, er isdikwijls bijna geen wijs uit te worden, welke kerktorens we opeen afstand zien, doch gelukkig helpen de beide Burgemees-ters ons dan uit den droom.

We passeeren Asperen, doorstadswallen omgeven, aan welks noordwestpunt een molenstond, Asperen's toren laat zich gemakkelijk onderscheiden enspant van alle de kroon; we zien vanaf den Lingedijk de ge-ledingen, zoo rijk gedetailleerd met beeren, nissen en fialen.Deze monumentale toren dateert uit de XVe eeuw, en bleef



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 XX gelukkig gespaard bij den brand, nu ongeveer 60 jaar geleden,waarbij bijna het geheele stadje in de asch werd gelegd. Menrijdt hier over sluizen, dwars door de Linge, die een aanslui-ting vormen van den Diefdijk met de Zuider-Lingedijk. Dezedijken zijn de waterkeering van Zuid-Holland tegen het over-stroomingswater van het Geldersch gebied, dat vrijwel eikenwinter, tot 1855, deze streek teisterde. We naderen Gellicum, het dorp, dat tegen den dijk is aangebouwd, aan-gezien vroeger de polder eiken winter onderliep. Het wordtreeds genoemd in 983. als Gallinghem. Het kasteel is in devorige eeuw afgebroken. Het dorp is circa 20 jaar geledenzwaar door brand geteisterd, de Ned. Herv. Kerk is daarnanieuw gebouwd. De R.K. Kerk is van de 14e eeuw, de toren van de 13e. Tegenden toren is het R'echthuis aangebouwd, thans vergaderlokaalvan den dorpspolderraad; dit dateert uit 1630. Het wapen is vande

familie Tengnagell. Natuurlijk moet deze bezienswaardig-heid bezichtigd worden, maar het kost veel krachtsinspanningvan den chauffeur, om met een heel scherpen hoek den hoogendijk te verlaten, en op een smal wegje langs het water te komen,terwijl we aan den overkant weer op den dijk terug moetenkomen, maar. . . . het lukt uitstekend. Wat ligt dat dorpje Aquoy daar aardig ten Noorden van deLinge. Zijn zwaar uit het lood zakkende toren is sterk ver-waarloosd, erg jammer! De van den toren vrijstaande kerkheeft aan den dijk een fraaien tuitgevel. Renoy ligt er dicht bijmet zijn mooi oud Protestantsch kerkje. Maar we zien het vanverre en naderen het oude Rumpt, in 960 reeds genoemd. Langsden Lingedijk, tusschen Gellicum en Rumpt, ligt in de verte hetz.g.n Huis te Rumpt, oftewel het Spookhuis. Het is eigenlijkhet oude koetshuis met koetsierswoning van het voormaligHuis te Rumpt, dat daar vlakbij op of aan den dijk stond. Hethuidige gebouw is sinds kort weer bewoond.

Op den uiterwaardbij de Linge staat een hoog steenen kruis, ter herinnering aanOt van Scherpenzeel, die daar sneuvelde tegen de Stichtschekrijgsbenden van Bisschop Rudolf van Anholt in 1527. Er is een fraai, doch door restauratie zwaar gemutileerdkerkje; de toren is van midden 13e eeuw; het koor is van de14e eeuw; het schip van begin 15e eeuw; in een der zijbeukenhangt een mooi koperen kroontje.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 XXIV behoorde, dan is er in die 35 jaren heel wat gebeurd. Veelexcursies hebben we sindsdien medegemaakt, op veel preek-stoelen heeft de ex-Voorzitter gestaan om een explicatie tegeven, b.v. in Vreeland. Op het 25-jarig jubileum waren nog personen aanwezig, alsMevrouw Marie van Zeggelen, (schrijfster van de roman ,,DePlaetse aan de Veght&quot;), Dr. Jac. Zwarts, gevallen als slacht-offer van den oorlog en zoovele anderen, die we thans missen. Hij wenscht de Vereeniging geluk met het 35-jarig bestaanen hoopt en vertrouwt, dat de liefde van den Heer Verburgtvoor Niftarlake onverflauwd zal blijven. De Heer J. Trouw vraagt dan het woord en brengt hulde aanden Oud-Voorzitter, die de basis gelegd heeft voor de be-langstelling in onze streek en hare historie. ,,Uw werk&quot;, zoozegt hij, ,,heeft groote beteekenis, want U, Dr. Verburgt, heeftveel bereikt. U heeft kans gezien, door de jaren heen eengroot

aantal personen om U heen te verzamelen, bezield metliefde voor hun streek&quot;. Hij wenscht tenslotte den scheiden-denden Voorzitter alle goeds toe. Dan krijgt de nieuwe Voorzitter het woord. Mr. Dr. Kap-peyne van de Coppello vindt zijn taak niet gering, gezien decapaciteiten van zijn voorganger, want het zal noodig zijn, omwaakzaam te blijven en het vereenigingswerk, welks doel deHeer Verburgt met zooveel succes heeft nagestreefd, te be-houden. In dat verband meent hij zich de opmerking te mogenveroorloven, dat het jaarboekje nog weinig kopy voor ditjaar heeft en vertrouwt hij, dat menig lid een blijk van be-langstelling zal willen geven in den vorm van een histori-sche bijdrage. Het verleden van Niftarlake is roemruchtig ener is veel, dat wellicht verloren zou gaan, indien er, nevensde aandacht van de overheid, ook niet een zeer groote liefdeen belangstelling door de leden bij voortduring wordt betoond,opdat ons nageslacht dankbaar moge zijn, dat het Oudheid-kundig

Genootschap ,,Niftarlake&quot; al het zijne heeft gedaan,om te behouden, wat ons allen dierbaar is. Hij hoopt tenslotte, dat wij in de allernaaste toekomst indat streven succes mogen hebben. De Secretaresse verzoekt, bij alle genoemde namen vanvroegere medewerkers ook vooral te denken aan den Heer Janvan der Lip, die zoo menige excursie hielp slagen.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 XXV De nieuw-benoemde Penningmeester, de Heer J. Vor derHake, brengt hulde aan zijn voorganger, den Heer J. D. Bas-tert, en verzoekt hem, indien noodig, verder in zijn werk tewillen inleiden en met raad en daad terzijde te staan, hetwelkdoor den Heer Bastert gaarne wordt toegezegd. De Heer Jhr. Lampsins van den Velden tenslotte uit zijnvreugde over de goed geslaagde excursie van dezen morgendoor een zelf gemaakt gedicht voor te dragen. Hiermede is de tafel afgeloopen, en staan de auto's weergereed om de tocht via Buuimalsen naar Buren te vervol-gen. Dit plaatsje heeft een kerk en toren, welke dateeren uitpl.m. de XlIIe eeuw. Deze Herv. Kerk heeft de belangstellingder excursisten, niet het minst om haar merkwaardigen to-ren, met een onderbouw uit de 13e eeuw. Het bovendeel,een achtkant, is opgetrokken naar een ontwerp van PieterPost en lijkt wel iets op den toren van

IJsselstein, ook meteen lantaarn bekroond. De kerk zelf biedt weinig merkwaar-digs, behalve het grafmonument en de grafkelder van deGravin van Buren in het koor. Gaarne maken we melding vande aanwezigheid van de Heeren Burgemeester van Sandick enDs. van Steijn Callenfels, die hier zoo vriendelijk geweestzijn, ons te ontvangen en enkele&quot; explicaties te geven. Het einde der excursie is de bezichtiging van het Weeshuis,gesticht in 1612 (met latere verbouwing) door Maria van Nas-sau-Oranje. Dit gebouw heeft nog mooie kruiskozijnen, zand-steenen banden en sluitsteenen, een poortomlijsting (1613),mooie open dakruiter, fraaie ankers en looden dakversiering.Achter het hoofdgebouw staan een paar vriendelijke trap-gevels, 17e-eeuwsch, Het interieur geeft ons de portrettender Stichteres te zien, verder ijzeren kisten, een koperen kroon,drie ketels, enz. Na een woord van dank aan de Directrice van het Wees-huis, die zoo vriendelijk was ons

rond te leiden, wordt afscheidgenomen. In verband met den naam der Stichteres, Maria van Nassau-Oranje, zij medegedeeld, dat in 1472 de Heerlijkheid Burenv/erd afgestaan aan Frederik van Egmond, den Heer vanYsselstyn. Ten behoeve van dezen Frederik werd Buren doorKeizer Maximiliaan in 1492 tot een Graafschap verheven, datAnna van Egmond, door huwelijk met Prins Willem van



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 XXVI Oranje-Nassau in 1551 aan het Huis van Nassau bracht. HetWeeshuis was gesticht door Maria van Buren, Weduwe vanden Graaf van Hohenlo, dochter van Willem den Zwijger. Na dit bezoek, aan de merkwaardigheden van Buren wordtnog een kop thee genuttigd, waarna de terugreis wordt aan-vaard via Beusichem, waar de gierpont ons over den Lekbrengt, en we linia recta naar Utrecht terugrijden. Een der hoogtepunten in ons Genootschapsbestaan is dezejubileum-excursie geworden. Hulde aan de Commissie, diedezen tocht voorbereidde! En wat dit excursieverslag betreft, brengen wij dank aanden Heer Mgr. A. E. Rientjes, die zoo vriendelijk geweest isom ons nog enkele gegevens over de oude monumenten, dezendag bezichtigd, te verstrekken. W. F. GREVENSTUK.J. TROUW.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 XXVIII nieuwe smaak en nieuwe bouwtrant was opgekomen en deteekenaars der 18e eeuw hebben allen meegewerkt om dezedrukbewoonde Vechtstreek beroemd te maken. Hoogtepuntvan bloei was zooals meestal ook hier het beginpunt vanverval. Wat er overbleef spreekt van vergane grootheid englorie, en de vele illustraties waarmede het boekje versierdis, roepen ons de schoonheid uit het verleden weer voor dengeest. Wie de Vechtstreek wil leeren kennen, leze dit boekje,en zegt de schrijver: ,,Wie de Vechtstreek leert kennen, krijgthaar lief&quot;. Ondervinding roept hier: Zeer waar! A. E. R.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 XXXII weer, de historische optochten te Leiden op 3 October samen,die bij hem, kenner der geschiedenis van de stad, steeds ge-bleken zijn op hoog historisch peil te staan. Hij vervulde tevens de functie van Vice-Voorzitter der Ver-eeniging ,,Oud-Leiden&quot;, en werd reeds na de verschijningzijner eerste historische artikelen benoemd tot Lid van hetHistorisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, terwijl hij ver-der lid was van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-kunde te Leiden en correspondeerend lid van den Nederland-schen Oudheidkundigen Bond. Ondanks al dezen arbeid bleef hij Niftarlake trouw; zelfsnu hij als Voorzitter afscheid neemt, blijft hij aan het Oudheid-kundig Genootschap verbonden als Hoofdbestuurslid. Dat de nu 72-jarige Heer Verburgt op de laatstgehoudenledenvergadering bij acclamatie tot Eere-lid benoemd is, mogehij beschouwen als een uiting van groote waardeering van dezijde

van ons Genootschap, dat noode hem laat gaan, dochwelks wensch het is, dat het hem gegeven moge worden, noglangen tijd getuige te zijn van den verderen bloei van Niftar-lake, dat op zijn en mijns vaders initiatief in 1912 het licht zag.En moge het besef, dat hij met de oprichting van en door zijngeslagen arbeid in ons Genootschap gedurende het 35-jarigbestaan, opbouwend werk verrichtte, hetwelk ook voor lateregeslachten van waarde is, zijn levensavond verlichten. W. F. GREVENSTUK.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 Bij het aftreden van den Heer Bastertals Penningmeester. Bij het verschijnen van dit jaarboekje was het wellicht nogniet alle leden bekend, dat de Heer Bastert heeft gemeend zijnfunctie als penningmeester van ,,Niftarlake&quot; te moeten neer-leggen en dat ondergetekende in de algemene ledenvergade-ring van Vrijdag 13 Juni j.1. tot zijn opvolger is benoemd. Mocht ik op de dag van de excursie op 17 Juli reeds enkelewoorden aan deze wisseling wijden, ook thans wil ik nietnalaten om op deze plaats tot uitdrukking te brengen, hetgeende afgetreden penningmeester alijd voor ons genootschap heeftbetekend. De Heer Bastert is een man met liefde voor zijn ge-boortgrond en iemand die altijd voor de belangen van de Vecht-streek op de bres heeft gestaan. Niet in de laatste plaats denkthij daarbij aan de historische ontwikkeling van de streek, enhet is dan ook daardoor, dat hij is gegroeid tot

een van demeest prominente figuren van ,,Niftarlake&quot;. Iedereen weet dathij ook bij de excursies de grootst mogelijke activiteit aan dedag legde en dat de technische uitvoering daarvan practischbij hem berustte. De Heer Bastert heeft ons echter nog niet geheel verlaten,doch heeft zich bereid verklaard zijn functie als lid van hethoofdbestuur te blijven vervullen. Moge het daarom dezeveteraan gegeven zijn nog tal van jaren met dezelfde vitali-teit zijn krachten voor ,,Niftarlake&quot; te blijven inzetten alsvoorheen. J. VOR DER HAKE.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 Bericht aan de Leden. Het Oudheidkundig Genootschap ,,Niftarlake&quot;, gevestigd teAbcoude, heeft thans een eigen girorekening geopend, v/elke inden girogids vermeld zal staan onder Abcoude Het nummer zalzijn 513805, terwijl het correspondentie-adres is BREUKELEN,Rijksstraatweg 89. Beleefd wordt verzocht, de contributie 1948 in de maandJanuari op deze postgirorekening te v^illen gireeren. HET BESTUUR.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 der benadert. In elk geval zijn en de omlijsting en de deurenzelf menigmaal een staaltje van echte houtbewerking, die aan-sluit bij de Lodewijk-stijlen. De klare en royale geest van hetEmpire werkt hier door, ook in fraaie verhouding en sierlijkeafwerking. Men vindt in ons gewest wel niet die rijkversierdedeuren van de Amsterdamse grachten, maar toch deuren, diein hun sobere rustige opzet gaarne nog de aandacht trekkenvan de voorbijgangers. Nu mene men niet, dat deze deurtypen alleen in de Vecht-streek zijn bewaard, neen, men vindt ze ook elders in onzekuststadjes aan de Zuiderzee, als Elburg, Nijkerk, en de Friesestadjes, als Sloten, Balk enz., waar woningen uit het eind der18e en begin der 19e eeuw intact bewaard zijn gebleven, en nogsteeds een sieraad vormen, want overal hebben zij eenzelfdeharmonische verhouding in de paneelvelden. De zwikvullingen geven een voorname

sierlijkheid, ook alshet paneel, zoals hier en daar door een glasruit is vervangenhij latere verbouwing (Langegracht 15, Maarssen). Terwijl hetpaneelschild meestal met knop of koperen kijkluikje is versierd(Breedstraat, Maarssen), zijn zij wel veel gelijkend, maken zelfsdaarom de indruk aan de lopende band vervaardigd te zijn. Tochzien wij aan allerlei bijzonderheden de adel van het ambachtuit die tijden. De datering is soms zeer moeilijk, want die oudevertrouwde manier bleef lang voortleven (pastorie Loenersloot1820). De latere tijd maakte bij dezelfde constructie minderwerk met de versiering, halve diamantkoppen en vormen (Lan-gegracht 14 Maarssen, Voordijk 141 Abcoude en Kleiweg 105Baambrugge). In Elburg waren nog die kerkdeuren in het jaar1863 aan de kerk gemaakt. In Friesland zien wij de zwikvullin-gen uit dikke bloemmotieven gewerkt en ook het bovenlichtkloek en krachtig in plant-, vrucht- of bloemmotief gesneden.Ook aan kasten of kabinet

zien wij deze paneelversiering. Zoals reeds opgemerkt, werd zowel aan de vervaardigingalsook kunstzinnige uitvoering veel werk besteed. Het mate-riaal dat tot het geheel van deze deuren nodig, gebruikt werd,was over het algemeen, zoals vroeger gebruikelijk, massief,duurzaam eikenhout van de beste kwaliteit. Alvorens dit houtdan ook voor gebruik gereed was, onderging het een proces,dat absoluut nodig was, en vroeger ook meestal werd toege-past, om hout zo duurzaam mogelijk te maken.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 Eerst werden de stammen jarenlang gewaterd, daarna ge-zaagd, en op latten, zonvrij door de natuur gedroogd. De zijposten zijn verbonden door middel van pen en gat,waarbij de pen van het kalf door het gat in de zijposten door-liep, terwijl bovendien door deze pen aan de buitenkant derzijposten een spie werd aangebracht, die zorg droeg voor eenhechte verbintenis. De bovendorpel werd verbonden met de zijposten, ook doormiddel van pen en gat, terwijl bovendien een ronde pen, zo-genaamde toogpen door pen en gat werd aangebracht, waar-door deze delen als het ware tot elkaar gewrongen werden. De drempel was gewoonlijk van hardsteen. Ook het raam-werk der deuren werd verbonden door middel van pen en gat,en soms ook door zwaluwstaarten, zoals in Concordia te Maars-sen. In de deuren werden 2 panelen verwerkt, waarbij hetbovenpaneel langer werd dan het onderpaneel. Aan de panelenwerd

voor en achter een bossing geschaafd, waardoor dit paneelin de groef, dat in het raamwerk werd ingeschaafd, kon inge-laten worden. Soms werden de deuren aan de achterkant ook nog opge-klamt met houtdelen, waardoor de deur wel zeer stevig werd. De versiering der zijposten bestond daarin, de scherpe hoe-ken tot een kraallijst om te schaven, soms ook andere pro-fielen, eveneens aan het deurkalf en bovendorpel. Het deurkalf werd veelal versierd door reliefwerk aan tebrengen, met o.a. planten-motief; bijv. ranken van laurier-bladen, terwijl de bovendorpel versierd werd met de eenvou-dige en toch zo mooie blokjesband. De deurpanelen werden npverschillende wijze versierd, meestal met ovale schilden, somsomlijst met ornamentale rand, soms werden de schilden enzwikken nog weer versierd met stralenbundels of bladvormen,zoals de deur van de pastorie Loenersloot op onze foto duide-lijk laat zien. Hoe schoon van uitvoering vertoont zij zich aanons oog. Maar ook

zonder deze versiering, zijn deze deureneen lust voor het oog. Wat een harmonie en schoonheid enkunst wisten deze ambachtsmensen voort te brengen, zoals uitbijgaande reproducties duidelijk blijkt! Ook het bovenlicht werd niet vergeten, fraaie figuren, somsrechthoekig, meestal met meetkundige figuren, soms met plant-of bloemornament geven aan het geheel een aangenaam cachet
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 15 8. Abcoude Hoogstraat 20. Versierd deurkalf.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 16 9. r-aambrugge, Dorpstraat Ca9. Versierd bovenlicht.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 31 geevel een deur kosijn van 6 a 9 duijm, de pilasters van 2 duijmdik met open pilasters, daar roeden tot glas in moet gewerktworden en van binnen peneele luijkjes daar voor, die aanbogtknieren gehangen en met twee schuyfjes geslooten moetenzijn&quot;. Van de ,,eyke paneele&quot; deur was het raam 2 duim en hetpaneel 1 Vi duim dik. Deze hing aan bochtknieren en was voor-zien van sloten. ,,Verder agter het glas boven het kalff eenraam met eyserne roeden met bruijs pinnen daar in, en metblaauwe steene neuten en basimenten daar onder en een blaau.we tree en stootbord verder gefatsoeneert&quot;. De eiken ramenin de gevel waren van binnen met engelse schuijframen. . . .sluytend, ider venster met een knipslot met treckers en meteen balkgrendel. ... te zamen afhangende aan looden koor-den. ... en kopere knopjes om aan op te schuijven en aan ider(in plaats van kopere

pennetjes) een slot om te sluijten. In debovenste verdieping in de voorgeevel te maken 5 schuifkosijnsvan ribben gelijk beneden. Ook de agtergevel had 2 bolkosijns,boven de kelder 2 ,,cosyns van binnen met Engelse ramen voor.sien&quot;. De achtergevel met deur en 5 bovenramen werd gelijkde voorgevel en verkreeg ook twee oude kozijnen uit de oudevoorgevel. In de gang twee deurkozijns met peneele deurenmet sloten met kopere ogen, architraven, twee dubbele deur-kozijnen voor de trap en kelder benevens voor de keuken.Wij zullen de artikelen ,,van het af f schieten van het comptoirmet zijn deur&quot;, ,,van de trappen en (5) boven binne deurkosijn,van de kap in zijn geheel maar overslaan evenals de vele ver-dere artikelen, die al te technisch zijn. De dubbele pomp en deregenbak met put in de keuken hoorden evenals de Engelscheschoorsteenen met hun marmeren mantels en plinten tot dearchitectuur van dien tijd, evenals het vele lood dat er

ver-werkt werd. De vijftig ankers die aan de gevels werden aan-gebracht wogen 6 a 7 pond, een kroonlijst versierde beidegevels met een drie voet breede architraaf, 3 a 9 duim breedefries en l'/2 duims waterlijst, terwijl ,,het geheele werk&quot; met,,beste blaauwe pannen&quot; afgedekt werd. De nieuwe bezitter heeft het perceel echter al die jaren metzijn talrijk gezin niet bewoond. Wel was het buiten bij dendood van zijn echtgenoote Vrouwe Ribca Xmenes in 1760 enook bij zijn overlijden op 9 Februari 1762 nog zijn eigendomen had hij bij testamente van 1753 in Den Haag bepaald, dat zijn

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 39 In de fransche tuinarchitectuur van die dagen maakten menzoogenaamde kabinetten van schuin getralied latwerk (treil-lage). Men kon dan door een rijk versierde poort aan weers-kanten door deze kabinetten wandelen en dit afgesloten com-plex heette het salon. Hier met een veertiental borstbeeldenen vazen versierd. Vanaf het huis keek men tegen de kunst-matig verhoogden achtergrond n.1. het terras. Tegen de ge-schoren boomen als haag stonden de zeventien zitbankentegen vergulde beelden boven de trappen, vazen enz. En danbegonnen de druivenkassen, de honderden ananasplanten, depotten met perziken, oranjeboomen, granaatlaurier, Jasmijn-en Oleanderboomen, de ,,mistens&quot; en ten slotte de 30 pottenmet bijgewassen, de aardbeien en de bloemen. Dan eindelijk komen wij in de pauwenhof van den heerPereira, n.1. de menagerie. Toen Pereira overleden was

warener nauwelijks een tiental over, hoewel toen een kleine 500pluimgevogelte daarin huisde. Er waren bonte en grauwe,,pauwhanen en witte pauwhennen. De twee pauwiesen zijnWest-Indische pauwen en zij herinneren aan de relaties die deheer Pereira met Suriname had, want in Suriname aan deCasiwinakreek, ter linkerhand van het afvoeren liggen devolgens van der Aa 1880 akkers grond van de thans verlatenplantage, die eveneens Luxemburg werd genoemd en klaar-blijkelijk naar Maarssen genoemd is. Talingen zijn een soortwilde eenden, rouwleander zijn kuifeenden, zooals smienteneen soort fluiteenden zijn. Daarachter begon het weiland metde koeien tot de Zogweetering toe en in de sloot lag het jachten de prauw, terwijl daarbij ook een biljartspel was. Er was natuurlijk een uitgebreid personeel voor het onder-houd noodig, waarover wij door een 40-jarige Joodsche keu-kenmeid Sara Jacobs worden ingelicht. Zij was ,,wonend op dePlaats

Luxemburg ten huyse van Vrouwe Hanna Machado&quot;,dat is de weduwe van Elisa Pereira, en had al ,,zedert eenreeks van aaneenvolgende jaren als huishoudster bij wijlenden heer Pereira gediend. Zij verklaarde nu, dat haar zeerwel bekend is eenen Jan Busking, die sedert den jare 1772tot omstreeks begin Augustus 1776 ,,als Pluijnegraaff off welals oppasser over 't Pluymgedierte en ander vee op de PlaatsLuxemburg, soo in de menagerie als anders in dienst van denvan den meergenoemde nu overledenen Heer Elisah Pereira



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 40 heft geweest&quot; en aldus op Luxemburg woonde. Daar zijn vrouwaan voortdurend verval van krachten leed, nam hij een meidaan om zijn huishouding waar te nemen. Behalve het pluim-gedierte had de pluimgraaf echter ook de zorg over ,,tweekoeijbeesten en waarvan hij de melk moest halen en 't suijvermaken&quot;. Voor zijn gemak droeg hij dit deze meid op; ,,wan-neer hij goedvond meerder hoornvee aan te fokken&quot;, moestook zij dit melken en karnen. Hij gaf aan den heer Pereira nukennis dat hij genoodzaakt was deze meid in dienst te nemendie meteen kon melken en karnen en verzocht nu tegemoet-koming in de kosten. Wel zei de heer Pereira: ,,Ik zal dan dehuurloon van de meyt betalen&quot;, waarop hij ,.vergenoegt entevreden was&quot;, doch de som was niet bepaald. Toen sprak hijover de kost, die hem te zwaar viel met de zuster van denheer, n.1. juffrouw Rachel Pereira, daar hij

ondanks haarhaar groote diensten haar zou moeten ontslaan. Deze ant-woordde toen: ,,Hoor, laet u meijt maar voortaen met debooijen in de keuken gaan eeten; dat zal niet eens wordengemerkt, want daar er in de twintigh eeten, kan er ligt weleen meer meede eeten&quot;. Aldus gelastte juffrouw Pereira en bijgebrek aan gelegenheid moest haar het eten ,,na 't huijs vande Pluymgraaf&quot; worden mede gegeven. En hier beginnen dande perikelen want er ontstond ,,jalosij&quot; bij de vrouw van dentuinman die gewoonlijk het overschot van de huishoudingkreeg. De meid wilde vertrekken, waarop kennis aan MevrouwCardose (capadoce?) en juffr. Pereisa werd gegeeven, die aan-stonds de heer Pereira verwittigden met de raad er Bushinpdirect over te spreken en haar te zeggen de meid ter vervan-ging van zijn vrouw te houden, daar te duchten was ,,dat ver-der alles wel onder zijn directie was zoude worden verwaar-loost&quot;. De heer Pereira vroeg toen naar de reden van

het ver-trek. Bushing: ,,De meyt wil niet langen- bij mij blijven wonenen wat mij aangaat, ik wil haar wel misschen, dan behoeve ikhaar niet langer de kost te geven&quot;. De heer die niets hiervanwist: ,,Siet dat gij de meyt tot primo Augusty aanstaande houten dan zal ik U om U wegens de kost tegemoet te komen totdie tijd een ryder daar voor geven&quot;. En Sara bezwoer dat de ^) Notaris Van Someren, Gemeente Archief Utreciit d.d. 15 Juli 1777:deze notaris stond vroeger te Maarssen en nam bij zijn vertrelc naar Utrechtzijn Maarssensche protocollen mede.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 41 pluimgraaf nimmer een eenige jonge duijff uit de menagerie inde keuken heeft besorgt, en zoo 't al mogt zijn dat hij buytenkennis van haar een off meer daarin mogte hebben gelevert,dat zelve nogtans van zoo een kleyn aantal zijn geweest, dat't niet zal waart zijn om te noemen, immers heeft de keuken-meyt aan haar attestante als huyshoudster immer eenige ken-nis van gegeven. Dat hij nogtans wel occasie daartoe heeft ge-had, alsoo d' Heer Cardoze aan hem ten dien zijnde oude ge-paarde duijven heeft besorgt, ja zelfs op een tijd wel veertigparen tegelijk en dat hij ook van tijd tot tijd zeer weinighjonge kalkoenen en kuykens heef gelevert, onaangesien er eenconsiderabel aantal van oude hoenders en kalkoenen in demenagerie waren&quot;. En in een lange gerechtelijke akte ^) verklaren drie gehuwdevrouwen van omstreeks veertig dan ten tijde dat Bushing alsPluimgraaf bij den heer

Eliza Pareira diende zijn nu overledenhuisvrouw zeer ziekelijk was en haar gezamelijk des nachts ende eerste stukje alleen op dag bewaakt hadden, zonder datbewuste boerenmeid deswegens eenige handreiking heeft ge-daan, dan nu en dan uit een vrijwillig aanbod&quot;. Deze Melia had bij Buslin ,,altoos aan de tafel en van het opgedischte...... zoo morgen, middag als avonds gegeeten&quot; zonder dat zij ooithebben gezien dat zij al die zeven weken eenige spijs uit dekeuken van de heer Pereira in het vertrek van Buslin heeftgebracht dan nu en dan en stukje brood voor veevoeder. Totzijn vertrek uit Luxemburg had Bushin twee meiden bij hemin het vertrek in de kost, n.1. Amelta zijn eigene dienstbode enbovendien nog drie boerenmeden van den heer Pereira. Zijweten dat alles heel precies, want toen hij als Pluimgraaf opLuxemburg woonde hadden zij aanhoudend op dezelver plaatsen in zijn huis verkeerd. Doch Luxemburg's groote dag was 16

October 1772. DeAmsterdamsche schout Jacob Bicker Raye, die op ,,Geestber-gen&quot; te Maarsseveen woonde, geeft er de volgende beschrij-ving van: 16 Oct. Syn Doorlugtige en Koninglijke Hoogheeden hebben ^) Notaris van der Helm (Nr. ,1805) 9 Mei 1779 Nr. 30. Een andererechtelijke actie van een Hoogduitsch-Joodsche keukenmeid van Luxem-burg in 1807 liep over de uitkeering van twee onectite kinderen door denPortugeschen heer de P. bij haai verwekt toen zij nog op Luxemburg diende.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 45 pagnie, zou de voogdij met zijn gade en zijn zwager Aron vanIsaac Capadoce waarnemen, voor welke toeziende voogdij-schap de heer Hope een diamante ring van 3000 guldens, zijnzwager Capadoce vijf duizend guldens kreeg. En op 23 October verklaart notaris van Someren ,,op dePlaats Luxemburg ten sterfhuijse van d' Heer Elisah PereiraDavidsz.&quot; ten verzoeke van de weduwe Vrouwe Hana Pereirageb. Machado ,,met zijn cachet en swarte lakke versegeld eenysere geldkist en coffertje bijde staande op een bovenvoor-kamer van gemelde huysinge&quot;, die 4 November in tact werdbevonden. En toen vond op 20 en 21 November de vervaar-diging van Bijlage VI plaats^). Was de buitenplaats Luxemburg met het heerenhuis, stalenz. dat met de moestuin 1^^' morgen meette, benevens het bosmet het opgaande geboomte en het hakhout groot l'/2 morgen,aan David Pereira

gekomen, de estimatie vindt eerst in 1779plaats. Onderwijl nam Mevrouw Pereira de directie ter hand.Allereerst liet zij een fraaie Wetsrollenkast beeldhouwen, dieop Luxemburg ter herinnering aan haar echtgenoot, wienssterfjaar er op vermeld staat ^), door de kinderen zou moetenworden gebruikt. Toen trad zij, zij moet nog een jonge vrouwgeweest zijn, weldra weder in het huwelijk en wel met eenfamilielid van haar man n.1. Abraham van Jacob Capadoce,anders genaamd Cadet Capadoce. En met dit deftig heer bleefzij dertig jaren nog tot haar overlijden in 1806 op Luxemburgwonen en zoo komt het, dat het in de processtukken van 1799van Luxemburg heet dat Abraham de Jacob Capadoce ,,nietals bruycker van de hofsteede Luxemburg optrad, maar alsgetrouwd zynde met Hana Machado, bevorens weduwe vanEliza Pereira Davidsz., welke eerstgemelde moeder zoude zijnen tevens voogdesse over haaren zoon den eijgenaar van debuijtenplaats

Luxemburg&quot;. Met deze ellenlange processtukkenover een laan, waar de boeren belet moesten worden die laanop te loopen enz., hield de heer Capadoce wanneer hij nietjaagde zich gaarne bezig, zooals ook betreffende brug vanLuxemburg op 5 October 1803. -) Minuten en estimatien van Maarssen. dl. II p. 342 en 384. ^) Op de kroon melden kopere hebr. letters ,,De Kroon der Wet&quot; en zieboven de deuren het jaaital (5) 536 =: 1776; deze is thans bij de Ned. Isr.gemeente te Utrecht in bewaring.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 46 In 1805 werd de separatie van goederen van Aron aliasHenry Pereira opgeheven, die toen te Weenen vertoefde.Capadoce nam de Maarssensche zaken voor hem waar, doorvoor de verhuur van eigendom te zorgen zooals bijv. de her-berg ,,De Prins te Paard&quot; aan de Kerkweg, thans genaamd,,Het Maarssensche Veerhuys&quot;. En nog in 1809 verhuurt Abra-ham de Jacob Capadoce als lasthebbende van zijn zoon AronPereira een huis en schuurberg staande op Luxemburg be-nevens acht morgen weiland. Met de Fransche tijden verdwijnt dan alles. De kostbare tuin-aanleg ging te niet, de marmeren vazen, borst- en standbeel-den versierden menig burgertuintje tot zij door antiquairs la-ter nagespeurd, hun weg naar het buitenland vonden. Weerheette het grote huis ,,Overkerck&quot; en het kleine ,,Klein Lu-xemburg&quot; en hierin heeft de laatste Pprtugeesche kerkbestuur-der Mozes da Costa

Gomez de la Pamba in het begin van1824 nog gewoond met de oude Wetsrollenkast van Luxem-burg, tot ook hij na de sluiting der Portugeesche kerk in 1836naar Utrecht trok. Hoewel de gevel van 1735 nog vrij goed bewaard is geble-ven en de empirebouw van Luxemburg nog te herkennen valtis er echter weinig nog van over. De oude gevel is door hetbreken tot verschillende woningen voor enkele jaren bedor-ven het oudste rechterstuk zal weldra voor de nieuwe brugwegvallen. De oude stallen met hun scheefgezakte dakvensters'zijn er nog in de tuin, die hopeloos verkaveld is tot onher-kenbaar toe en als hekjes fungeeren er de oude koperen bo-venlichten van de gevels. Niets doet meer aan die oude grootheid denken, die mener zich zelfs niet meer bij kan indenken, dan bij een oudeschoorsteenmantel met het oude haardstel. Maar boven ziet men nog ver over de Vecht op het koor vande kerk als ,,Overkerck&quot; en wie van uit Utrecht de Vechtlangs fietst naar Maarssen,

ziet het oude hooge geboomte bo-ven het Vechtlandschap oprijzen en eerst dan kan hij zichrealiseeren, dat van de Vecht tot aan de Wetering toe een-maal het uitgestrekte teirein is geweest van Luxemburg (Over-kerck) de pauwenhof van den heer Pereira. Dr. JAC. ZWARTS.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 51 BIJLAGE IL LEENBRIEF VAN LUXEMBURG uil de protocollen van franspoilen en plechten van Maarssenvan 17 Augustus 1757. Anne Princesse Douariere van Orange en Nassau, gebore Kroon Princessevan Groot Brittannien. Gouvernante en Voogdesse van den minderjarigenHeere Willem bij der gratie Godes Prince van Orange en Nassau etc. etc.Erfstadhouder etc. mitsgaders de Staten van den Lande van Utrecht doenCond allen Luijden dat voor onsen lieven en getrouwen Jon.r Jacob vanUtenhove Heere van Bottenstijn compareerde wegens de Heeren Edelenen Ridderschappen ten onser Vergaderinge, Stadhouder van de Resp.eLeenen etc. ende Leenmannen hier nabenoemd gekomen ende gecompa-reert is de Heer Franciscus Godefridus Cromhout Heer van de WerveAnkeveen etc. ende droeg hij comparant op in onse handen met zijn vrijewille zekere huijsinge ende Erve aard

en nagelvast, staande en gelegenop de steenbakkerije gekomen van Dirk van Heemskerken tot Maarssen,strekkende 't voorsz. Erff uijt de Veg't lijnregt oostwaards op tot zoo verreJan Jacobsz. Tichelaars ander erif noordwaarts naast 's voorsz. erff ge-legen, aldaar afgepaalt is leggende daar de voornoemde Jan Jacobsz.Tichelaar met zijn Huijsinge ende Erve noordwaards en de Mr. Frederikde Vries zuijdwaards voor heen naast gehuijst ende geerft waren met debreete van vier voeten zuijdwaards aan de voorsz. huijsinge mitsgadersnogh de Breete van een Roede van 't erff van voornoemde de Vries 't desvoorsz. Jan Jacobsz. Erff gelegen namentlijk aan de noordzeijde van desteenplaats daar Jan Jacobsz. met zijn Erff en tichelarij noordwaards naastgeerft was strekkende aldaar van ouds vande voornoemde Jan Jacobsz.erff ten halver van de sloot, daar oostwaards aangelegen ende bij com-parant renuntieerde ende verteeg daar van als onse mannen

wijsden datrecht ende hij scbuldigh was te doen zoo dat hij daar aan niet meer be-hield en wachtende was, ende bij onse vrije wille daarmede doen mogten. Toen dat gedaan was, verlijden en beleenden Wij, verlijen en beleenenmits dezen onsen openen Brieven d'Heer David Paieiia Junior met devoorsz. huijsinge ende erve gelegen ende bepaalt als boven in gevolgezekere onder de handse koopconditie den 19e Julij 1757 tot Maarssen ge-passeert ons vertoont en ten leenregistre geregistreert zulx gemelde HeerFranciscus Godefridus Cromhout daar mede bij ons op den 2e Julij 1757beleend is geworden. Te houde van onsen onse nakomelinge in alle ma-niren als meergenoemde heer F. G. Cromhout het voorsz. goed van onste houden plag ende als men 't zelve met regt schnldigh is ende behoordte houden ende voor de voorsz. David Pareira Junior heeft ons Abrahamdu Pree clercq 't onser Secretarije en mede Leenman van onse Stichte in-gevolge zekere

procuratie den 2e dezer voor Leenmannen gepasseert onsmede vertoont en ten Leenregistre geregistreert den behoorlijken Eed daar-toe staande gedaan, behoudens nogtans ons ende een ijgelijk zijn goedregt. Hier waren over ende aan daar dit geschiede Mr. Mattheus Luis ende



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 52 I Mr. Gerard Munniks onse mannen van Leen ende meer goede luijde genoeg,In oirconde des Brieft bezegelt met 't zegel onses Leenhofs van Utrecht,gegeven binnen deze Stad Utrecht op den 17 dagh der maand Augustij in't Jaar onses lieven Heere eenigen zaligmaker Jesu Christi XVlIc zevenen vijftigh (was getekend): Millan Visconti. Een dito verleij Brieft en geregistreert ter requisitieen in dato als boven. Anne Princesse Douariere van Orange en Nassau gebore Kroon Princessevan Groot Brittannie, Gouvernante en Voogdesse van den minderjarigenHeere Willem bij der gratie Godes Prince van Orange en Nassau etc. etc.Erfstadhouder etc. mitsgaders de Staten van den Lande van Utrecht doenCond allen luijden dat voor onsen lieven en getrouwen Jon.r Jacob vanUtenhoven Heere van Bottestijn compareerene wegens de Edelen endeRidderschappe 't onser Vergaderinge Stadhouder van de Resp.e

Leenen etc.ende Leenmannen, hie na benoemt gekomen ende gecompareert is de HeerGodefridus Franciscus Cromhout Heer van de Werve Ankeveen etc. endedroeg bij Heer comparant op in onse Landen zeker huijs, hoff en Boomgaardmet het verder getimmerte daar op staande genaamd Luxemburgh, gelegenin den Geregte van Maarssen, strekkende voor uijt 't Zandpad van deVegt tot agter aan 't land en sloot van gemelde Heer Cromhout daar vanouds zuijdwaards voor aan de Vegt de Heer Abraham Willemerdonck endenoordwaards Cornelis Jansz. van Roijen wesende de voorsz. huijsingeHoff en Boomgaard een gedeelte van zekere twaalff mergen drie honderden vijftigh roeden Lands van dat Alinge goed ten Bossche ende bij heercomparant renuntierende ende verteeg daar van ons onse mannen wijsdendat regt ende hij schuldigh was te doen zoo dat hij daar aan niet meer enbehield nogte wachtende was ende wij onsen vrijen wille daar mede doenmogten. Toen dat

gedaan was verlijden wij en beleenden verlijen en beleene mitsdezen onsen openen Brieve de Heer David Pereira Junior ingevolge zekereonderhandse coopconditie den 19e Julij 1757 tot Maarssen gepasseert onsvertoont ende ten Leenregistre geregistreert met 't voorsz. huijs en Hoifende Boomgaard etc. belegen en bepaalt als boven zulx genoemde heerGodefidus Franciscus Cromhout etc. bij ons daar mede met nogh een stukwijlands ende sloot nevens 't Duijfhuijs bij ons daar mede dan 2e Julijlaastleden beleend is geworden. Te houden van ons en onse nakomelingenin alle maniren als meergenoemde Godefridus Franciscus Cromhout. Uijtvoorsz. goed van ons uijt geheel te houden plag en met 't overige gedeeltenogh beleend is ende als men 't zelve met regt schuldigh is, ende behoordte houden ende voor gemelde Heer David Pareira Junior heeft ons Abra-ham Du Pree Crercq 't onser Secretarije en mede Leenman van onsen ge-stichte ingevolge zekere Procuratie den

hoede dezer voor Leenmannen ge-passeert ons mede vertoont ende ten Leenregistre geregistreert den be-hoolijken Eed daar toe staande gedaan behoudens nogtans ons ende eenigelijk zijn goed regt. Hier waren over ende aan daar, dit geschiede Mr.Mattheus Luis en Mr. Gerard Munniks onse Mannen van Leen ende meergoede luijden genoeg.







































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 71 2    paviljoenen met halff zijde rood Damast behangsels 1    do met do behangsel enz. 1    ledikant met een do behangsel enz. 1    do met een blauw linnen Damast behangsel enz. 1    do met een oud wit cits behangsel met groen zijde gevoedert 1    paviljoen met een frans linnen behangsel enz. 1     bed enz. 2    matrassen enz.1    citse deeken 1    lakens behangsel 1    paviljoen met 2 matrassen enz. 1     houte paviljoen 2    matrassen enz. 2    oude matrassen enz. 2    matrassen enz. Linnen 16    gemeene lakens 19     do tweebaanse9    dito 50    gemeene do 26    do 2    do 15    do 37    korte en lange sloopen 58    diverse sloopen 61    handdoeken 20    bonte dito en 8 scheerdoeken54    divers tafellakens 72    servetten en een tafellaken 12    servetten met een tafellaken en een handdoek 30    dito en een tafellaken 338    diverse servetten.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 75 som van 2100 gulden. Als u denkt, dat dit een klein prijsjeis voor dien tijd, vergeet U, dat Joseph Capadoce het huis ver-nieuwd en verbouwd heeft. Dat nieuwe huis was heel watmeer waard! Als Joseph bij acte van 15 November 1724, ge-registreerd 28 December, het huis, erve en tuin overgeeft aanzijn Zoon Aron Capadoce in mindering van zijn moeders na-latenschap, was het de somma van 10.000 gulden. Daar warenniet bij inbegrepen ,,de twee klyne huisjes aan wederzijde vanhet groote staande&quot;. (Klein Vechtleven en de kleine Boom-gaard). Op 19 April 1725 heeft Aron Capadoce ,,het Huis erveen Thuyn met deszelfs opstal bepotinge en beplantinge ge-naamt den Boomgaard staande en gelegen aan de Vecht opGoudestijn No. 157 zijnde van hetzelve huis Noord- en Zuid-waerds belend de Heer Joseph Capadoce&quot;, getranporteerd aanAbraham Teixeira de Matos. Bijna

een halve eeuw bleef hetdiens eigendom, want op 22 Januari 1771 ging het voor 5000gulden over in handen van den Notaris M. van den Helm.Deze heeft het bij onderhandse acte geschonken aan zijn ZoonNotaris Jasper van den Helm. Deze woonde op het huis Die-pendaal in de Lanen, en is daar in September 1823 overleden.Wie kwam in het bezit van ,,de Boomgaard&quot;? Zijn eenigedochter en erfgename Geertuid van den Helm, die getrouwdwas met den Heer C. L. Arnold. Toen zij op 28 November 1823overleed, is het pand overgegaan, op hare drie kinderen. Bijde scheiding van hare nalatenschap op 27 November 1847 ginghet huis over aan H. G. Arnold, die getrouwd was met denHeer W. van Oordt. Zij overleed te Monster op 5 Mei 1860, enhaar echtgenoot en drie kinderen ontvingen hare nalaten-schap. Bij acte van scheiding harer bezittingen op 30 Mei 1872ten overstaan van den Notaris G. J. F. Tydeman te Naald-wijk werd dit huis voor 4500

gulden toegekend aan Mevr.Tak, geb. van Oordt. Deze heeft het bij onderhandse acte voordezelfde som verkocht aan den Notaris J. J. van den Helm op30 September 1872. Deze heeft het deftige huis jaren langbewoond. Nadien werd het in eigendom verkregen door defamilie Couturier uit Amsterdam, die het in 1933 verkocht aanden Heer van Velzen, de tegenwoordige bewoner, die mij wel-willend inlichting en bescheiden ter inzage verstrekt, waarvanhier acte. A. E. RIENTJES.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 78 1673 moesten vertrekken, schyden sy met stank, want den 21July staken se dit huys in brant en verwoestten het sodanigh, gelyk het hiernevens wierd vertoont, soodat daar tegenwoor-dig niet anders van te sien is als verwoeste puynhoopen, koel-den hier haar moetwil, dat se doen konden sonder tegen-stant'^0^ ^) Historie ofte Beschrijving van het Utrechtsche Bisdom (1719).





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 80 IL DE KERK VAN TER AA. Iets verder van de Vecht gelegen, stond een Parochiekerk,die ,,De Kerk van Ter Aa&quot; genoemd werd '). Oude archieven maken melding van den Heer van Ter Aa»die de Kerk en het Kosterschap kon ,,vergeeven&quot; en een pre-dikant van den nieuwen godsdienst onderhield, buiten lastenvan den Staat van Utrecht. Inkomsten van die Kerk en Paro-chie vond ik nergens vermeld^). De Ned. Herv. Kerk, waarvan in Jaarb. 1923 een afbeeldingstond, is een eenbeukige, baksteenen kruiskerk (Zandsteen-blokjes langs vensters en in de beeren) met choor, uitgebouw-de sacristie en westtoren. (XVd) ''). De torenspits is na 1568 hersteld, het koor in 1897 gerestau-reerd. Bij het schip zijn speklagen over den geheelen muur gebruikt^de vensterneggen hebben andere profileering dan in het koor.De toren is geheel zonder versiering (een enkel raamkozijn)gemetseld in afwisseling van

kopse en strekse lagen; in den ^) fiistorie ofte Beschryving-van 't Utrechtsche. Bisdom (1719).^) Historie ofte Beschrijving van 't Utrechtsche Bisdom (1719).*) Voorl. Lijst Mon. van Gesch. en Kunst deel I Prov. Utrecht. Blz. 50.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 83 jaar 1265 door Gijsbert Ruweel (of Ruwele) afstammeling vanRidder Arnold Loef (1226) gebouwd werd. Vorengenoemde Lud. Smids beschrijft dit huis als volgt ^):,,Een hooge puynhoop, van een heerenhuys, in het Sticht,selegen achter Breukelen, niet heel verre van het Huys Ter Aa'. ^) Schatkamer Ned. Oudheden.
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