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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1957 XVI Na het nuttigen van een kop koffie met sprits, aangeboden doorV.V.V. werd onder leiding van de initiatiefnemer van de excur-sie, de heer van Goelst Meijer, de tocht door Zaltbommel aange-vangen. Na de drukke Rijksweg te zijn overgestoken kwamenwij al wandelende langs prachtig beplante stadswallen hetstadje binnen. Wegens het grote aantal deelnemers vielen wijin twee groepen uiteen, te weten een groep onder leiding vanonze secretaris en een tweede groep onder leiding van de heervan Goelst Meijer. Bij deze laatste groep werd ik ingedeeld,zodat dit verslag de lotgevallen van deze groep zal weergeven.Deze groep begon met een bezoek aan de Ned. Herv. kerk, deSt. Maartenskerk. Wij werden hartelijk ontvangen door de plaat-selijke predikant, die zich ontpopte als een minnaar van zijnoude kerk. Met heel veel liefde deed deze predikant het verledenvan zijn kerk voor ons herleven. Tijdens deze

uiteenzettingkwam de wens in mij op, dat alle predikanten, die in oude ker-ken het evangelie mogen verkondigen, zoveel liefde mochten be-zitten voor die oude bouwwerken als deze predikant. Veelvandalisme, hetwelk wij nu aanschouwen moeten, zou danachterwege blijven. Op onze tocht naar Zaltbommel was reeds van verre onzeaandacht geboeid door de prachtige toren, die deze kerk aande Westzijde afsluit. Aan de voet van deze toren staande, maaktdeze reus een geweldige indruk op de beschouwer. Het zijnechter niet uitsluitend zijn afmetingen, die imponeren, neen,het is veeleer de prachtige, fijne detaillering, die onze ogen ge-boeid houdt. Mijn voorganger, de heer Joan Vis schrijft hierover in zijnexcursie verslag 1934 het volgende: ,,Men staat verstomd, bij hetaandachtig beschouwen van dit heerlijke kunstgewrocht, overde zeer hoge aesthetische opvattingen en de onuitputtelijke fan-tasie van de middeleeuwse bouwmeesters en kunstenaars, op-vattingen en inspiraties,

die alleen konden voortspruiten uit eendiep godsdienstig gemoed. Uit elk onderdeel, zowel als uit hetgehele machtige en rijk beladen bouwwerk, spreekt vrome gods-dienstzin en symbolische taal. Welk een grootse en wereld- entijdenomvattende ziel moeten die kunstenaars gehad hebben,om werken te scheppen die, niettegenstaande de voortdurendewisselingen der tijden en de daarmee gepaard gaande veran-derde kunstopvattingen, de eeuwen trotseren en na 500 jarennog niets aan hun schoonheid en degelijkheid hebben ingeboet.&quot;











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1957 XXI vangen. Wij werden met een toespraak, thee, sigaren, en sigaret-ten allerhartelijkst ontvangen. Hoe verder het verblijf tengemeentehuis is verlopen is mij niet bekend aangezien ik vroeg-tijdig weg moest in verband met een vergadering des avonds.Al met al een allerplezierigste dag die alweer doet uitziennaar de excursie in 1958. ADRIAANS



























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1957 11 mag men waarlijk wel zeggen, dat het jammer is van het velelieve geld, dat hier, althans gedeeltelijk, in den letterlijken zindes woords, in het water wordt geworpen. De aangename rustvan het stille landleven, ontbeert men hier ten eenemale, en 't iszelfs aan het roofstelsel van Napoleon niet gelukt het hier lande-lijker te maken; niettegenstaande sedert het jaar 1810, ten ge-volge van de tierceering der nationale schuld, ettelijke buiten-plaatsen aan de Vecht, en wel op den korten weg van vier uren,van Utrecht naar Loenen, alleen 19 tot den grond toe afgebrokenen gesloopt zijn. Deze buitenplaatsen nu, al zijn ze ook nog zooonbeduidend, hebben alle hun afzonderlijke namen, en dit waar-lijk nationale zwak is zoo algemeen, dat hoe dieper men in Hol-land doordringt, zooveel te meer bemerkt men dat dit bij denHollander eene ware behoefte, maar tevens ook een soort vanhoogmoed is. . .

Groote teleurstelling verbiedt dan ook denvreemdeling, die even als op de Seine tusschen Parijs en Rouaan,eene voortdurende reeks van land- en riddergoederen meent aante treffen. Van de laatste zijn er tot Nieuwersluis slechts vier,waarvan de beide eerste aan de familie v. Thijl v. Serooskerken(sic!), maar de beide laatste aan de oude Amsterdamsche patri-cische geslachten van Ort (sic!) en van Collen behooren. Zij zijnhet Huis te Zuilen en het Huis ter Meer bij Maarssen, alsmedeNienrode en 'Gunterstein bij Breukelen. De vaart van Nieuwer-sluis naar het Huis of Slot te Loenersloot, dat aan de familie v.Strick V. Linschoten (Om zijn adeldom te doen uitkomen moetschrijver in het Duits wel van de familie Van Strick spreken)behoort, is uiterst vervelend... De rijweg van Utrecht naar Am-sterdam is zeer merkwaardig, en op vele plaatsen, zoo als b.v.van Breukelen naar Nieuwersluis en van daar over Loenen naarLoenersloot, veel bezienswaardiger dan de

weg te water; menheeft ook een veel beter gezigt op de buitenplaatsen en derzelversierlijken aanleg. Bij Loenen komt men aan het slot Kronenburg,dat aan den laatsten Utrechtschen domdeken van den Burghbehoort. .. Deze rijweg bestond reeds van ouds, doch hij is eersttijdens Napoleon's overheersching, naar het onder de regeringzijns broeders ontworpen plan, geheel nieuw aangelegd, ver-hoogd en met kleine steentjes geplaveid; hij moet groote som-men gekost hebben, doch is daarentegen ook bezaaid met tollen.Wie zich overigens een volkomen begrip van de streken tusschenUtrecht en Amsterdam vormen wil, moet den weg minstens een-maal te water en eenmaal te land afleggen. Langs den eersten





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.
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