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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1976 19 derlijke bas- en discantstemmen, waardoor het aantal speelmogelijkheden aanzienlijk werd vermeerderd. De dispositie luidde als volgt: prestant 8 voet bourdon 16 voet holpijp 8 voet quintadeen (bas) 8 voet octaaf 4 voet fluit (gehalv.) 4 voet quint (gehalv.) 3 voet octaaf (gehalv.) 2 voet sexquialter (disc.) 4 sterk cornet (disc.) 5 sterk mixtuur (gehalv.) 4-5-6-8-sterk trompet (gehalv.) 8 voet tremulant Analyse van deze dispositie toont aan dat slechts de grondstemmen (prestant 8 voet,bourdon 16 voet, holpijp 8 voet en octaaf 4 voet) ongedeeld over het gehele klavierlopen, dat voorts alle registers, die samen de sterke toon van het orgel uitmaken (fluit4 voet, quint 3 voet, octaaf 2 voet, trompet 8 voet en mixuur), geschikt voor het begelei-















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1976 26 Historische opname van Oudaen met zijn houten voorgevel, die in augustus 1976 werdverwijderd wij constateren dat de middeleeuwse stenen gevel nog tot in de negentiende eeuw deVecht sierde; wel werd omstreeks 1800 een aantal ramen dichtgemetseld, terwijl anderewerden vergroot, maar de metersdikke muren bleven verder onaangetast. Voor hetlaatst ziet men de stenen voorgevel op de afbeelding die Lutgers in 1837 in zijn 'Gezigtenaan de Rivier de Vecht' opnam; toen Lutgers echter in 1871 terugkeerde om Oudaenopnieuw af te beelden was de gevel reeds met houten planken afgedekt. Nog nauwkeuri-ger is de verandering te dateren uit het feit dat in 1856 de allereerste 'fotografie' vanOudaen werd gemaakt, en dat in dat jaar de houten gevel aanwezig was. Wat er in detussenliggende tijd was gebeurd valt wel uit allerlei bronnen te constateren.In 1827 was Oudaen namelijk in handen overgegaan van de Rotterdammer GerritDuuring, die het landgoed

voornamelijk als een belegging beschouwde, en het huis reedsin een vroege fase heeft verhuurd. Binnen enkele jaren zag hij zich echter genoodzaakt,mogelijk op aandrang van zijn huurders, kostbare herstelwerkzaamheden aan het huis telaten uitvoeren. Duidelijk is dat hij dit werk op zo zuinig mogelijke wijze heeft latenverrichten. Zo werden de vervallen trapgevels van het achterhuis, kort na 1600 door hetechtpaar Van der Burch-van Sneeck opgetrokken, door een solide maar saai recht dakvervangen. Ook de voorgevel riep om herstel. Op verscheidene plaatsen was door hetvergroten van de ramen een halve eeuw eerder een deel van het metselwerk verschoven;op andere plaatsen, vooral waar ramen waren dichtgemetseld, sloeg de regen er nu doorheen. De buitenste laag metselwerk, blootstaand aan de westerstormen, was ernstig ver-weerd. De oplossing was ongebruikelijk maar eenvoudig; van kostbaar en tijdrovend her-stel van de gevel werd afgezien; aan de dorpstimmerman van Breukelen gaf Duuringopdracht, Oudaen af te

dekken met een wand van houten planken .. .Het oordeel over de 'houten muur' van Oudaen is in de loop van de laatste eeuw nieteensluidend geweest. Oudaen had hierdoor iets van een uit zijn krachten gegroeidZwitsers chalet gekregen; volgens de ene was het resultaat charmant, volgens de anderpotsierlijk. In de volksmond heette Oudaen voortaan 'de houten burcht'; menige voorbij-ganger veronderstelde zelfs, dat het gehele huis uit hout was gebouwd.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1976 32 Niftarlake soms in het bezit van tekeningen uit deze serie, of weten zij waar de originelenzijn gebleven? Lutgers Dat van de hthograaf P. J. Lutgers in 1836 'Gezigten aan de Rivier de Vecht' verscheen,inhoudende 86 litho's, is algemeen bekend. Maar dat Lutgers tussen 1866 en 1872 in op-dracht van de heer Matthes, de toenmalige eigenaar en bewoner van Queekhoven,61 afbeeldingen vervaardigde van huizen, tuinen en dorpen aan de Vecht heeft niet zoveel bekendheid. Zelf 'ontdekte' ik onlangs deze serie bij het doorbladeren van de 'Catalogus der Schilde-rijen' van het Centraal Museum te Utrecht (19.52). Op de bladzijden 206 tot en met 213staan deze afbeeldingen uitvoerig beschreven. Vreedenhoef en Vreedenhoff In het voorjaar zag ik in de Telegraaf een advertentie waarin het huis Vreedenhoef teMaarssen onder de naam 'Vechtstroom' (?) te koop werd aangeboden. Deze advertentiewas voor mij de aanleiding om eens ter plaatse een

kijkje te gaan nemen. Het eerste watmen van Maarssen komend er van ziet is het mooie kleine ijzeren hek dat op de hoek vande Rijksweg en een zijweg staat. Juist dit sierlijke hekje trok al geruime tijd bij het pah-seren mijn aandacht en nu heb ik het eensgoed bekeken. Wat het eerst mijn oog trofwaren de leters 'EN' in een krulwerkje boven op het draaiende deel, en wie schetst mijnverbazing toen ik links VEGT en rechts STIJN las in de delen waaraan en waartegen hethekje draait. Vermoedelijk komt dit hekje dus van de buitenplaats van die naam dat aande overzijde van de Vecht te Maarssen is gelegen en waarvan het oude huis reeds langis afgebroken. Dat het niet alleen hekwerken zijn die wel eens van buitenplaats ver-anderen bleek toen ik voor het huidige huis Vecht en Stein de hardstenen zonnewijzeraantrof, die tot in 1927 voor Vreedenhoff te Loenen heeft gestaan. Maar ook Vreeden-hoff op zijn beurt bezit weer 'tuynsieraden' van elders. Na veel zoeken ben ik er name-lijk achter gekomen dat de drie

prachtig gebeeldhouwde zandstenen vazen, die nu hetpark achter het huis verfraaien, in 1934 werden verworven tijdens de veiling van alleroerende goederen die zich in en om het kasteel Het Nyenhuis bij Heino (O.) bevonden.Het is zeer wel mogelijk dat ze daarvoor nog op andere landgoederen hebben gestaan.Zo moeten, om weer even op Vegt en Stijn terug te komen, de 17e eeuwse tuinbeeldendie voor 1949 de tuin van de buitenplaats Spaarnberg te Santpoort sierden oorspronke-lijk van Vegt en Stijn afkomstig zijn. Nu zijn ze weer te aanschouwen bij het prachtiggerestaureerde Beeckestijn te Velzen. Doornburgh Het zijn niet alleen roerende maar soms ook zogenaamde vaste goederen die van huisverwisselen. Zo bezit het Slot van Zeist een bijzonder stijlvol vertrek, de grote slotzaal,waarvan op het marmeren onderstuk van de open haard na, de gehele betimmeringafkomstig is uit het huis Janskerkhof 12 te Utrecht. Dit huis, genaamd 'Het huis aan deStammersbrug' was eens in eigendom van de familie Van

Voorst van Beesd, welke ookde buitenplaats Doornburgh te Maarssen bezat. Toen het huis te Utrecht van bestem-ming veranderde, werd deze prachtige betimmering als ongewenst verwijderd en opge-slagen om na vele jaren weer, maar nu te Zeist, dienst te gaan doen. De schoorsteenechter had toen al lang een plaats gekregen in Doornburgh, waar deze zich tot op hedennog bevindt, ondank de pogingen ondernomen door de architect van het slot om ditonderdeel ook naar Zeist te mogen overplaatsen. Toen de huidige eigenaressen vanDoomburgh definitief beslisten deze haard daarvoor niet te willen afstaan, heeft mener voor Zeist een copie van gemaakt en die is nu in de grote slotzaal te bewonderen.Groenekan, augustus 1976                                                                    A. J. A.M. Lisman





































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1976 wat, waar en wanneer? Evenals in 1975 drukken wij op de volgende pagina's een aantal oude afbeeldingen af,die in de loop van de jaren door 'Niftarlake' zijn gepubliceerd, thans echter zonder titelof onderschrift. Het is aan de lezer, het onderwerp en de datum zelf in te vullen; deantwoorden vindt men op de laatste pagina van deze rubriek.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1976 58 over het voeren van propaganda. Getracht zal worden via persberichten meer in debelangstelling te komen. De leden wordt gevraagd in hun kennissenkring nieuwe leden tewerven. De heer Dukes zal een tentoonstelling organiseren in Kasteel Oudaen vanarchiefstukken van de vereniging.                                                     E. R. Huitzing, secretaris Financieel overzicht 1976 Vanwege de vervroegde publikatie van het Jaarboekje zal het financieel overzichtvan de penningmeester op de jaarvergadering worden uitgereikt en op de biblio-theek ter inzage worden gelegd; het overzicht zal in het daarop volgend jaarboekworden gepubliceerd. Bestuur Ere-lid: G. J. Weyland, Veere. Dagelijks Bestuur: Mr. Dr. N. J. C. M. Kappeyne van de Copello, Loenen aan de Vecht, Voorzitter E. R. Huitzing, Tienhoven, Secretaris. J. H. van Walbeek, Baambrugge, Penningmeester. Mevr. Mr. M. A. Dukes-Greup, Breukelen, Bibliothecaresse. Overige Bestuursleden: Dr. D.

P. Blok, Nederhorst den Berg. Mr. J. H. van den Hoek Oslende, Amsterdam. Mevr. J. G. Siewertz v. Reesema-Schmidt, Blaricum. Drs. E. Munnig Schmidt, Loenen aan de Vecht. H. J. Aalderink, Vreeland. Redaktie Jaarboekje: Dr. M. N. G. Dukes en Mevr. Mr. M. A. Dukes-Greup, Breukelen.Secretariaat: Nieuwe Weg 17, Tienhoven, tel. 03462-1407.Bibliotheek: Kasteel Oudaen, Breukelen, tel. 03462-2627.Gironummer: 513805. Ledenlijst (Opgave van het secretariaat per 1 oktober 1976 op plaatsnaam) Abcoude Meerzicht 1Meerzicht 12Oldenhoff 35Dr. Koomansstraat 21Gein Noord 17Meerzicht 10 Meerweg 19 Noord 32 Sandburgstraat 7 Marktveld 19 Zilverschoon 107 Doude van Troostwijkstraat 51 Folkert Postlaan 5 Jan Trouwstraat 4 D. van Troostwijkstraat 55 Bianchi, R. Boer, T. H. de Breejen, A. den Carasso, D. G. Carmiggelt, Mej. J. W. Dieker, Mevr. J. D. Gemeente Abcoude Graaf-Vossensteyn, Mevr. W. D. de Herkei, Mr. F. A. M. ten Kemme, J. TTi. Luttikhuis, J. K. Mey, W. van ter Pabon Jr., J. J.

Schoenmaker, H. Schreur, J. B. Smorenburg-Koorn, Mevr.
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