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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1975 WAT, WAAREN WANNEER? In maart 1976 werd door Niftarlake de eerste in een serie projectieavonden gehouden; talrijk af-beeldingen uit het bibliotheekbezit werden vertoond, waaronder een aantal waarvan thema enafkomst onbekend waren. Vele Niftarlakeleden hebben bij die gelegenheid hun heemkennislaten blijken, want van nagenoeg alle afbeeldingen kon het onderwerp en de datum wordenachterhaald. In dit 'Jaarboekje' wordt op overeenkomstige wijze een reeks oude afbeeldingen, die in de loopvan de jaren door het Genootschap zijn gepubliceerd, nogmaals afgedrukt, ditmaal echterzonder titel of onderschrift. Het is aan de lezer, het onderwerp en de datum zelf in te vullen; deantwoorden vindt men aan het eind van de serie.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1975 24 10 ANTWOORDEN 1    Het Huis Koppelrust bij Abcoude, gesloopt omstreeks 1860; aquarel van J. Kemper. 2    De Breedstraat te Maarssen omstreeks 1905. 3    Het voormalige slot te Abcoude, afgebroken omstreeks 1860. Deze afbeelding dateert uit deeerste helft van de 18e eeuw, toen een deel van het eerder vervallen slot weer bewoond was. 4    Endelhoven te Maarssen omstreeks 1936; sindsdien is de toestand van het verlaten gebouwernstig achteruitgegaan. 5    Het nieuwe gedeelte van het Jodenkerkhof te Tienhoven, met de vroegere houten gestuttezerken en het voormalige dodenhuisje; naar een aquarel van H. van Heek. 6    Feestelijke opening van de 'Laan van Niftarlake' te Tienhoven op 16 september 1938 7    Voormalig logement en bierbrouwerij 'De Eenhoorn', tegenover Huize Hoornoord te Maarssen,tegen het einde van de 19e eeuw. 8    Inscriptie op een looden plaat, gevonden bij een

steenen lijkkist die in oktober 1760 op hetlandgoed van Weerestein werd opgegraven, volgens velen de kist van een der Utrechtse bis-schoppen uit de 12e eeuw 9    Het slot Ruwiel, verwoest door de Fransen in 1672. 10 Voormalig hek van het Marktveld te Abcoude, in deze eeuw verkocht en overgebracht naarSantpoort als poort voor het Huis 'Kennemergaarde'.
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