
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 Elsenburg Van de eens zo trotse huitenplaats &quot;Elsenhurg&quot; te Maarssen is niets meer ovenZou je denken. Een nadere heschouwing echter leert dat er toch allerlei he-langwekkende delen van zijn hewaard, die soms op onverwachte plaatsen op-duiken. Het vroegere park van &quot;Elsenburg&quot;, dat ligt tussen dat van &quot;Goudestein&quot; en&quot;Doornhurg&quot;, maakt in nu wat verwilderde toestand sinds 1810 deel uit van hetpark van Doornburg. Een vrij eenvoudig smeedijzeren hek aan de Diependaal-sedijk met de naam &quot;Doornburg&quot; erin op een gemetselde dam (dat nodig aanherstel toe is) geeft aan waar men vroeger de weg naar het huis vond.Aan de overzijde van die dijk ligt het grasland, dat hoort hij de boerderij van&quot;Elsenburg&quot;, die aan de Klokjeslaan ligt en in de gevel de naam van het oudebuiten draagt (afb. 1 en 2). Bij vrijwel alle grotere buitenplaatsen

hoordenvoorheen een of meer boerderijen, die als geldbelegging dienden. Uit het in-komen daarvan werden mede de kosten van de buitenplaats bestreden. Het isuniek in de Vechtstreek, dat deze combinatie nog bestaat. Iets om zuinig op tezijn die zichtbare symbiose van buiten en boerenbedrijf. 1. De boerderij &quot;Elsenburg&quot; aan de Klokjeslaan vanaf de Diependaalsedijk te Maarssen. Foto auteur. 30





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 .ifA_____ '/&quot; fff^i-Pi>w ?' > >n ^s'i^t-. 3. &quot;Elsenburg&quot; ontwerp aanzicht door Ph. Vingboons uit 1634. 32



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 4. &quot;Elsenburg&quot; door D. Stoopendaal, gravure nr 14 uit De Zegepraalende Vecht&quot; uit 1719. Vergelijking van de afbeeldingen 3 en 4 laat concluderen dat er in de tusenlig-gende jaren nog al wat aan het oorspronkelijke huis veranderd moet zijn. Of deFransen in 1672 daaraan debet waren is niet bekend. Wellicht dat de Maars-sense pastoor Bijleveld het huis gered heeft zoals hij veel andere huizen daarvoor vernieling door de troepen van de katholieke Lodewijk XIV behoed heeft.Claas Bruin, de dichter van &quot;Speelreis langs de Vechtstroom&quot; (zie in dit jaar-boek hieronder) wijdt daarin aan hem drie coupletten. Dit in sterke tegenstel-ling tot zijn aandacht voor &quot;Elsenburg&quot; waaraan hij slechts een regel toekent:&quot;Wij drijven Harteveld voorbij, En Elsenburg. Oh keurbanketten Voor 't graaggezicht vol zwier en praal&quot;. Kennelijk betaalde

Theodorus de Leeuw weinigvoor de enkele gravure in De Zegepraalende Vecht van zijn buitenplaats en lietBruin die dus links liggen. Tussen 1795 en 1800 liet mr Jan de Witthetoude huis afbreken. Hij was een ver-mogende patriot, die van 1787 tot 1795 was uitgeweken naar Frankrijk voor de 33







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 ^ r i 1 1 i 8 en 9. Ontwerpen voor de wanddecoraties van de Zaal op het buiten &quot;Elsenburg&quot; te Maarssen toe-geschreven aan Abraham van der Hart, Stadsbouwmeester van Amsterdam uit ca 1795. 36
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