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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1919 14 K.   Stukken betreffende den Otterspoorbroekschen polder. L.    Stukken betreffende familie-documenten. M.   Stukken betreffende de houtverkoopingen. N.   Stukken enz., betreffende het wapen van Oudaen. O.   Afbeeldingen van het huis Oudaen. P.   Beschrijvingen van Oudaen. Q.   Varia. Deze opsomming moge dor genoemd worden, onbelangrijkis zij niet, want zij laat ons het milieu en de verschillende be-trekkingen en relaties van Oudaen kortelijks zien. De naam: Oudaen. Het huis heeft zijn naam ontleend aan zijne ligging tegen-over het punt, waar de Oude Aa (Aa = water) uit de Vechtvoortkwam. Thans is er van dit riviertje, de Oude A, te dierplaatse weinig meer te vinden, omdat het in den loop der tijdendicht gegroeid is wegens de afdammingen, welke er, eerst in1385, en daarna in 1525 hebben plaats gehad. Ook het dorpTer Aa

bewaart nog den naam van dit stroompje, dat noorde-lijker de Angstel heet. De naam van het huis is op de eersteeigenaars overgegaan. Het wapen van Oudaen. Merkwaardig is de overeenkomst van het wapen van Oudaenmet dat van Loenersloot. Den 30'''^&quot; September 1818 werd deRidderhofstad Oudaen door den Hoogen Raad van Adel be-vestigd in het bezit van het navolgende wapen: zijnde vangoud, beladen met een rood Sint Andrieskruis, in het hoofdvan hetzelve een lambel van zilver. ') Behalve de lambel, dieerop ontbreekt, is het wapen van het geslacht van Loenersloothiermede geheel overeenkomende, uit welk geslacht derhalvedat van Oudaen is voortgesproten. Een jongere zoon uit hetstamhuis van Loenersloot was alzoo de eerste bezitter van hetslot Oudaen. Ten teeken hiervan werd het wapen van Loener-sloot gebroken met een lambel of baarstel van drie voeten of 1) Zie den

bevestiKiogs-brief in het Huisatctiief. No. 66.















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1919 ts 5p













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1919 27 dat ons zeer nauwkeurig de gansche bezitting en hare rechtenbeschrijft, waarom wij het hier in zijn geheel geven. Anno 1827                           .         ; Vrij Willige Verkooping van het nabeschreven Schoon en Aanzienlyk Buitengoed enRidderhofstad Oudaan met deszelfs Heeren-huis, Stal, Koetshuis, Tuinmanswoning en Brouwhuis, Gebouw geschikt voor Oranjerie, Visschery in de Rivier de Vecht, Lanen, Bosschen en Houtgewassen mitsgaders kapitale Boeren-Hofstede en Landerijen. Alles staande en gelegen onder de Gemeenten van Breuke- len St. Pieters en Breukelenveen, uimakende het hoogste gedeelte van den Folder. Op Zaterdag den 28&quot; Juli 1827 des namiddags ten Een Uurprecies, zal aan het Bureau der Publieke Verkoopingen, achterSt, Pieter te Utrecht, publiek worden geveild eu verkocht: No. 1. Het schoon en aanzienlijk buitengoed en

Ridder-Hofstad, genaamd Oudaan, bijzonder geschikt voor Jagt en Visscherij,gelegen aan het aangenaamste gedeelte van de Rivier de Vecht,en uitzigt hebbende op den Straatweg, onder de Gemeente vanBreukelen St. Pieters; bestaande in: Een kapitaal Heeren-Huis,gemerkt No. 19, voorzien van een ruim Voorportaal en Gangmet marmeren Vloersteenen, vier Benedenkamers allen behangenen met Stookplaatsen, Desert- en Provisiekamers met onder-scheidene kasten, ruime Keuken, Mangelkamer, verwulfde Wijn-en Provisiekelders; boven zeven Kamers, waarvan vijf behangenen meestallen met Stookplaatsen voorzien, Domestieken en Strijk-kamers, twee groote Zolders, alsmede een' afzonderlijken Turf-zolder, een Toren van twee Verdiepingen, van waar men fraaijeen uitgestrekte uitzigten heeft. Verder eene Tuinmans-Woning^





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1919 29 de Wetering, belend ten Zuiden de Tienhovensche Vaart en tenNoorden de groote Laan behoorende tot het Perceel onderNo. 1 omschreven. Kunnende door den Kooper met 1 Januari 1828 wordenaanvaard. No. 4. Ruim vijf Bunders, tien roeden, zoo Wei- als Hooi-land, gelegen onder Breukelenveen achter Oudgan; strekkendeuit den Zogdijk tot aan het Veenland, belend ten Zuiden JanEykelhoff en ten Noorden de Weduwe van Arie Boskoop.Kunnende insgelijks met 1 [anuari 1828 aanvaard worden.De Perceelen No. 3 en 4 zullen eerst ieder afzonderlijk endaarna te zamen met de Perceelen No 1 en 2 worden geveilden verkocht. Nadere onderrigtingen zijn te bekomen ten Kantore vanHendrik van Ommeren,Openbaar Notaris binnen Utrecht resideerende,Alwaar de Bewijzen van Eigendom en Voorwaarden van Ver-koop veertien dagen voor den Verkoopdag door de

gegadigdenkunnen worden gelezen. De voorschrevene Perceelen kunnen op Dinsdag den 3&quot; Juli1827, en voorts na dien tijd, Dingsdag, Donderdag en Zaturdagvan iedere Week, door de gegadigden bezigtigd worden, mitsvoorzien zijnde van een permissiebiljet door voornoemden Notarisaf te geven. Zeg het voort.Te Utrecht, ter Stadsdrukkerijvan de Wed. P. Muntendam en Zoon,in de Romerburger-Straat. J. W. VERBURGT.


