
DE LIESBOSCH. 

Een reisje langs den Rijn (ik bedoel den Vaartschen Rijn) bood 
in den loop der tijden niet zooveel afwisseling als een tochtje 
langs de Vecht. Toch was het eerste niet zoo eentonig als de 
rechte lijn van het vaarwater had kunnen doen veronderstellen. 
Niet alleen het op- en afvaren van de verschillende veerschepen 
op Rotterdam, Zierikzee en Middelburg, Dordrecht, Breda, 
's-Hertogenbosch, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Gouda, — 
ook de post- en andere wagens, die over den dijk langs het 
water naar hun bepaalde bestemming geleid werden, gaven b.v. 
ongeveer twee eeuwen geleden vrij wat afwisseling. En de 18de 
eeuwsche reiziger, die met één dezer gelegenheden de stad ver
liet en wien het vrije vergezicht vooruit zou gaan vervelen, vond 
langs den oever van den Rijn links of rechts ter zijde van den 
weg nog wel een of ander, dat het oog boeide of de opmerk
zaamheid trok. Daaronder waren b.v. de buitenplaatsen Rots-
oort, Westraven, De Liesbosch en Swanenburgh, de huizen De 
Geer, Oude gein, De Wiers . 

Van één dezer buitenplaatsen worden nu de laatste overblijf
selen verwijderd: van „De Liesbosch". Méér dan Rotsoort of 
Westraven was deze buitenplaats bepaaldelijk aangelegd om al
leen als lusthof te dienen. Hoewel de waarschijnlijke stichter 
midden in het bedrijvige handels- en fabrieksleven stond, werd 
de stilte om het huis alleen verbroken door de geluiden, die de 
tuin- of landbouwwerkzaamheden met zich medebrengen. 

„De Liesbosch" in 1740. 
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De naam „Liesbos" was reeds in het midden der 17e eeuw 
bekend. Het is niet zeker of een daar staand „huysgen" of een 
perceel land met dien naam werd aangeduid. Ook weet ik niet 
wanneer Gerardus van Oort, in wien ik den stichter vermoed, 
in het bezit van land en huis gekomen is. Waarschijnlijk is hij 
bij erfenis van zijn vader Adriaan daarin geraakt. Dat hij de 
plaats heeft laten aanleggen vermoed ik, omdat zijn vrouw in 
1725 „is overleden op haer buytenplaets aen d 'Vaertsen Rijn, 
genaemt d' Liesbosch". Het is in dit jaar voor het eerst, dat ik 
het huis met toebehooren als zoodanig vermeld vond. 

Eenige jaren later bewoonden vier kleindochters van Gerardus 
van Oort de buitenplaats. Eén harer, Adriana Catharina, huwde 
Mr. C. A. van Wachendorff en deze echtelieden schijnen de 
buitenplaats in eigendom verkregen en aan haar verfraaiing nog 
al wat ten koste gelegd te hebben. Zij vond (evenals Zijdebalen 
een 10-tal jaren vroeger) haar dichter-lofzanger. Maar zooals zij 
toch in pracht voor Zijdebalen moest onderdoen, zoo was het 
„hofdicht", dat G. Muyser in elkander zette, aan dat van het 
eerstgenoemde evenredig, althans wat de lengte aangaat. 

Helaas hebben de beide echtelieden niet lang genot van hun 
buitenbezit gehad. Zij overleed in 1754, hij in 1757. Het jaar 
daarop werd de buitenplaats publiek verkocht aan de weduwe 
van C. Nagtglas. Zij liet bij het huis een steenbakkerij inrichtjen 
en het huis vergrooten. Het geheel diende als huwelijksgeschenk 
voor haar zoon Joh. Nagtglas, die met Jac. Versteegh huwde. 
Vier jaren later werd J. J. Ravesteijn heerscher op de Liesbosch: 
hij huwde toen de weduwe van Joh. Nagtglas. Op het einde der 
eeuw bewoonden twee dochters H. C. en W . C. Ravesteyn 
het huis. 

„De Liesbosch" in 1947. 
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Een dertigtal jaren later was het huis, waarschijnlijk met de 
steenbakkerij, in eigendom overgegaan aan G. L. Lepeltak. On
geveer evenzoovele jaren daarna ging het over in bezit van de 
familie Mijnlieff, die het huis en het bedrijf nog in deze eeuw 
bezaten. 

Eenige jaren lang is het terrein daarna nog als scheepswerf 
ingericht geweest. Het huis verviel langzamerhand en werd vrij
wel onbewoonbaar. Eindelijk, in 1941, werd wat aan meubelen, 
gereedschappen en materiaal nog over was verkocht. Nu zal ook 
het huis met den grond gelijk gemaakt worden. K. 

UIT DE LAATSTE LEVENSJAREN V A N 
J. H. KUFFERATH. 

Aan de eerste periode van de in 1829 gestichte Utrechtsche 
af deeling van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst is 
de naam Kufferath nauw verbonden. Johann Hermann Kufferath 
immers, die 12 Mei 1797 te Mülheim geboren was, zijn opleiding 
had genoten bij Spohr en Hauptmann en in 1823 muziekdirecteur 
te Bielefeld was geworden, aanvaardde in 1830 een benoeming als 
directeur van de stadsconcerten, de nog op te richten stedelijke 
muziekschool en van de afdeeling Toonkunst in Utrecht. Hij was 
gehuwd met de zangeres en solo-zangleerares Elisabeth Reintjes. 

Ofschoon Kufferaths hoofdtaak bestond in de leiding der stads
concerten en het geven van muziekonderwijs legde ook het direc
teurschap van de Toonkunst-afdeeling, die binnen het jaar na haar 
oprichting reeds 105 leden telde, in belangrijke mate beslag op zijn 
tijd en werkkracht. Het bestuur was vol lof over zijn activiteit en 
bekwaamheid en de jaarverslagen uit dien eersten tijd zijn vol lof 
over „onzen verdienstelijken muziekmeester en zijne echtgenoote". 
In latere jaren werd deze goede verhouding en de hem toevallende 
waardeering in het stedelijk muziekleven door allerlei, grootendeels 
niet meer te reconstrueeren factoren verstoord en wat eens een zoo 
aantrekkelijke werkkring scheen, eindigde in tegenwerking en bit
tere teleurstelling. Kufferath „deelde" — schreef van Dokkym in 
Jaarboekje 1931, blz. 157, „in het lot van zoovele kunstenaars, die, 
ouder wordende, een jongere partij tegenover zich vinden, welke 
hen niet in hun beste jaren heeft gekend en op modernistische 
gronden hun de waardeering onthoudt, die ze verdienen. In het 
bestuur van het Stadsconcert was in 1861 een intrige tegen hem 
afgespeeld, die er op toegelegd was om het Gemeentebestuur te 
bewegen hem als stadsmuziekdirecteur te ontslaan. De achting, die 
hij om zijn beschaafde, aangename persoonlijkheid genoot, sprak 
zich in algemeene verontwaardiging uit en deed het complot mis
lukken. Deze droevige ervaring bewoog hem niettemin om reeds 
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