
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1957 Een vondst in de tuin van het voormalige Huis Ter Meer te Maarssen Hoewel ons omtrent de tuinaanleg van Ter Meer en alles watdaarmede samenhangt reeds het een en ander bekend is door de26 gravures, die Hendrik de Leth ± 1740 van dit huis en de tuinengemaakt heeft, werd in het voorjaar van 1956 een klein tipjevan de sluier, die toch nog over het werkelijke en gedetailleerdeaanzien van deze 18e eeuwse tuin ligt, opgelicht, toen men bijde bouw van huizen aan de Parkweg te Maarssen, op betrekke-lijk geringe diepte stootte op een plateau van ± 2 x 1.75 m., hoofd-zakelijk bestaande uit witte rivierkiezel, bruine platte steentjes,omgeven door een rand zwarte keisteentjes, met op iets hogerniveau een hoeveelheid grotere en kleinere schelpen. Het meestopvallende aan dit plateau was echter de blauwe garnering, dieer doorheen liep en die kennelijk bewust juist in die kleur, eenzuiver

Italiaans azurro, was aangebracht, daar men hiervoor geenwillekeurige stenen, doch een groot type kralen van een soortlazuursteen had gebruikt, die met tras waren aaneengevoegd. Om verschillende redenen kan men, met aan zekerheid gren-zende waarschijnlijkheid aannemen, dat men hier te doen heeftmet de bodem van een der luisterrijke waterwerken of fontei-nen, waaraan de tuin van het Huis Ter Meer zo rijk is geweest. Deze redenen zijn: Ie. In tegenstelling tot de tuinen zelf, zijn de waterwerkenin die tijd zeer dikwijls in Italiaanse stijl aangelegd (Luttervelt,Buitenplaatsen aan de Vecht, blz. 191), hetgeen het opzettelijkgebruik van de bruine kleur zou kunnen verklaren.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1957 15 2e. Men heeft hier niet te maken met een gedeelte, waaropgelopen is. De stenen zijn allen gaaf en aan de bovenkant totaalniet afgesleten. 3e. De motieven, en in het bijzonder de ruiten, gevormd doorde blauwe kralen, en het donkere leliemotief, komen frappantovereen met Hendrik de Leth's tekening van de ,,grote fonteinin het bosch&quot; (nr. 13), terwijl de plaats, waar het plateau ge-vonden is, ook zeer goed met de ligging van deze fontein over-eenkomt (De Leth. nr. 1). 4e. De verschillende stukken, die gevonden zijn, o.a. deschelpen, lagen niet allen op gelijk niveau, hetgeen op een dieperliggende fonteinbodem zou kunnen duiden. Ondanks het feit, dat men, aan de hand van de schetsen vande Leth, van de beschrijvingen in Dr. Ozinga's ,,Daniel Marot&quot;(die als architect van Ter Meer geldt) en in ,,De Buitenplaatsenaan de Vecht&quot; van Dr. van Luttervelt, dus vrij nauwkeurig

kanvaststellen, waarop het gevondene betrekking heeft en menbovendien in grote trekken vergelijkingen kan maken met soort-gelijk werk b.v. op Meer en Berg te Heemstede, ontbreekt hetons ten enenmale aan een nauwkeurige en gedetailleerde be-schrijving van hetgeen de tuinen van het Huis Ter Meer in alhun glorie en luister te zien hebben gegeven. Nergens was eenbeschrijving te vinden van het materiaal, dat in het bijzondervoor de aanleg der fonteinen is gebruikt. En hoewel het niet mogelijk is gebleken veel te begrijpen vande voorgestelde motieven, die grotendeels op fantasie berust moe-ten hebben, is het niettemin verheugend, dat de vondst te Maars-sen ons, zij het uiterst weinig, toch iets heeft onthuld over dewijze, waarop en het materiaal waarmee de tuinen van hetvoormalige Huis Ter Meer tot de luisterrijkste der Vechtstreekzijn geworden. N. WISSEMA-GOOSSENS, Hist. Dra.




