






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2003 art. 5 alle de oude kosijns die er tiijt moeten, uijtbreeken, en de nieuwe daar weder intesetten, en aantestoppen, met de oude steen, en desteen die te kortkomen in de middeldammen nieuwe te gebruij-ken, de naaste soort dien erby te krijgen sijn, het aangestopte Werck van buijten teVoegen, enVanbinnen raapen'** en plijsteren, zoo alst behoort, het dak by de dakvensters weder digt te maken, tus-sen het deurkosijn te leggen eenblaauwesteene'&quot; drumpel, onder de stijle 2 dito neuten en onder depilasters 2 dito basementen,'^&quot; art. 6 Sal den aannemer tot dit Voorvz. Werk moeten leeveren alle de materialen, van hout, steen, kalk,sand,^' Hengsels, knieren in ider Schuijfraam 2 slootjes, 2 kopere knoppen, touwen. Schijven, loot,eyser bomen, best frans glas, 3 maal te Schilderen, met alle de arbeijdsloonen, aangenomen Vooreen somme vanVierhondert guldens, die aan den

aannemer Sullen werden betaalt als het Werck in-het geheel Sesweeken naden 20'&quot;'junij desesjaars 1746 zal gedaan zijn, en zoo het als dan niet mog-te gedaan Zyjn, Sal hij een ducaat minder ontfangen. Tot naarkominge van't geene Voorvz staat ver-binden de Comp[aran]ten harepersoonen en goederen, aldus gedaan en gepasseert op dehofsteede Spruijtenburg ter presentie van Cornelis Nukoop^'^, en Pieter Joosten, als getuijgen vangelooff^' hiertoe versogt, [getekend] Sara franco Mendez Cornelis Veenman Cornelis Nukoop een kruisje (&quot;dit merk is gestelt bij Pieterjoosten&quot;)joh: deJongNots. Publ. Sara heeft nog acht jaar van haar opgeknapte buitenplaats mogen genieten: zijoverleed in 1754. Spruytenburg bleef nog lang in de familie Franco Mendes.Daarover meer in een volgend artikel. Jan Willem Gunning                            &quot;Leeuwenburg&quot;, Maarssen, januari 2004 Noten Ik ben de heer C. Verwoerd te Loenen zeer erkentelijk

voor zijn commentaar op een eerdere versievan dit artikel. 1.   De eerste vermelding van de naam Spruytenburg dateert van 1657 toen Joan Huydecoper hethuis verkocht aan David Cardoso. De naam bleef in gebruik tot in het midden van de 19'' eeuwhoewel er al in 1789 sprake was van de &quot;buitenplaats Leeuwenburg&quot;, Zie D. Dekker, 'De Vecht-bocht tussen Geesbergen en Cromwijck', Historische Kring Maarssen, 1982, pp. 13-16. 2.   Zij was een volle nicht van Josephs moeder. Rachel de Lima. 3.   Archief Utrecht, notarieel archief 34-1, 1201, not. Johannes de Jong te Maarssen, 15 mei 1746. 4.   Mr. W.F.H. Oldewelt, Kohiervan dePersoneek Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, Amsterdam:Genootschap Amstelodamum, 1945: wijk 13, verpondingsnummer 3876. 64



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2003 5.   Drs. D. Dekker, Toestanden en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Maarssen, Alphen aan den Rijn:Repro-Holland BV, 1984, p. 59. 6.   Ik heb tot nu toe in de archieven van Maarssense notarissen vier andere gevallen gevonden. 7.   Archief Utrecht, notarieel archief 34-1, 1201, not.Johannes de Jong te Maarssen, 27 juni 1746. 8.   Zie over Waterlo en Van der Heijden: Ben P.J. Broos, &quot;Antoni Waterlo f(ecit)' in Maarsseveen',Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, 1984, pp. 18-48. De veronderstelling datSara de gevelindeling liet veranderen, baseer ik op de bepaling in artikel 5 over de stenen diemoesten worden gebruikt voor de middeldammen (het metselwerk tussen de kozijnen). Als ertwee vensters in de plaats van drie kwamen, dan moest inderdaad een deel van het oude middel-ste raam worden dichtgemetseld. 9.    Het gebruik van grenenhout voor

kozijnen hoeft geen verbazing te wekken: grenen werd destijds&quot;gewaterd&quot; (dat wil zeggen dat de stam pas gezaagd werd na een lange periode - bijvoorbeeldeenjaar- in water te hebben gelegen). Gewaterd grenen is goed bestand tegen weersinvloeden.Ik ben de heer E. Verwoerd te Loenen erkentelijk voor deze informatie. 10. Dit is de gebruikelijke spelling van haar achternaam, maar zelf schreef zij zich &quot;Mendez&quot;. 11. &quot;Timmerman&quot; was een normale aanduiding voor een aannemer Dat Veenman door de notaris&quot;Monsieur&quot; wordt genoemd, geeft aan dat hij een man van enig aanzien was. 12. Van Dale geeft voor blokkeel: &quot;een balkje ter verbinding van een kreupele stijl met de bouw-muur&quot;. 1,3. Die tekening ontbreekt helaas in het notarieel archief 14. Sara Franco Mendes kende Herteveld (destijds: Harteveld) natuurlijk goed: het huis werd be-woond door familieleden. \5. Kennelijk werd bedoeld: een

monograin volgens een door de opdrachtgeefster te leveren ont-werp. 16. Scharnieren. 17. Een gebost paneel heeft een schuin afgewerkte rand, de bossing. 18. Een ruwe bewerking van het metselwerk met cementspecie.                          '             ' ' ' ? &quot;' 19. Hardsteen. 20. In de marge staat naast deze passage: &quot;de Steene drumpel, 2 neuten en de basementen houd deJuffw aanhaar en zal daar 20 gl voor korten.&quot; Blijkbaar bedacht Sara bij het voorlezen van de aktedat zij zelf nog wat blauwsteen had liggen die kon worden gebruikt. 21. Op deze plaats zijn de woorden &quot;en blaauwe steen&quot; doorgehaald. 22. We mogen aannemen dat hij het metselwerk op Spruytenburg heeft uitgevoerd, want uit een an-dere akte blijkt dat hij meester metselaar was (Archief Utrecht, notarieel 34-1, 1193, 107). Nu-koop wordt vaak als schepen vermeld. 23. Betrouwbare getuigen.                                           ? 65




