


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 't Werd zoo erg, dat de Staten van Utrecht er zich medegingen bemoeien. De Spanjaarden waren weg; thans warende wolven aan de beurt!! Op 30 April 1593 werd dan ookmet medewerking van Prins Maurits een groote klopjacht ge-organiseerd in het Sticht, in het land van Woerden, Gooilanden Loosdrecht. De geheele mannelijke bevolking van 14 tot 60jaar uit bovengenoemde streken moest meehelpen. De geheele opzet van deze jacht getuigt van organisatie-ver-mogen 1 Het operatieterrein bestond uit Oostelijk en WestelijkUtrecht. De bedoeling was in het Oosten de wolven samen tedrijven op den Amerongschen berg en het daarbij gelegenbosch. In het Westen moesten de wolven naar de Vecht gedre-ven worden. Van Vreeswijk over Maartensdijk en Utrecht liepde grenslijn van de twee operatieterreinen naar de Zuiderzee. De bewoners van het Woerdensche land begonnen den 29stenApril met de wolven naar 't

Utrechtsche af te drijven, terwijlzij den dag daarop met de inwoners van 't Westelijk Sticht dedieren verder naar de Vecht toedreven. De bewoners van Gooiland en Utrecht stonden opgesteld ineen lange linie, die van de stad Utrecht over Maartensdijknoordwaarts op langs den grens van Gooi en Eemland naar deZuiderzee liep. En de bedoeling van dit alles nu was, dat die lange rij vanmanschappen, opgesteld van de stad Utrecht tot de Zuiderzee,naar de Vecht zou zwenken, de wolven voor zich uitdrijvende. De manschappen uit elke gemeente stonden onder aanvoe-ring van hun Schout, terwijl over Verschillende afdeelingenrentmeesters aangesteld waren. De leiding van de geheele on-derneming was in handen van den luitenant-houtvester van deStaten en de vier maarschalken. -; Een en ander is breeder in een plakkaat omschreven, dat onsbewaard is gebleven. Om de Vecht wel te bezetten, en het Overvechtsche kwartiermet Loosdrecht van Muieveld af tot Maartensdijk toe

bekwa-melijk af te jagen tot aan de rivier de Vecht toe, zullen de vol-gende beschrevenen vergaderen in de manier navolgende: Eerst zullen die van Westbroek en Achttienhoven vergaderenachter de Groene Kan of Achterwetering op den weg naar deheide en zich aldaar verspreiden van het voordorp af tot om-trent de Papenmuts, zoover als zij zullen en kunnen afjagen



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 alle de akkers nederwaarts tot aan de Vecht, door hun kwartie-ren en zoo voorts tot omtrent Zuilen toe en zullen zich vandaar met die van de Weerd spreiden langs de Vecht tot omtrentMaarsen toe, op de rij en aldaar blijven. Item die van Maartensdijk zullen vergaderen aan het eindvan St. Maartensdijk bij de Heerewijk en zich verdeelen vande Papemuts af langs de Heerewijk, zoo verre zij kunnen enzullen aldaar verwachten de helft van Maarsseveen, Tienhovenen Breukelerveen, alwaar zij op de rij zullen verblijven en deVecht wel bezet houden. Item die van Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen zullenook beginnen te jagen aan de Heerewijk, waar de voorgaandedorpen aflaten en zoo voorts nederwaarts naar de Vecht toe teweten die van Loosdrecht door hun dorp en Kortenhoef en An-keveen door Kortenhoef tot aan Vreeland toe en aldaar ver-blijven en zich verspreiden als voren langs de Vecht. Item die van

Gooiland zullen beginnen van de Vuursche af,waar die van Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen aflaten enzich verdeelen tot aan de Zee toe en zoo gezamenlijk afjagengansch Gooiland, Ankeveen en zoo voort naar de Vecht, zen-dende ook eenigen hunner naar den Keverdijk en den Breudijk. De voorzeide rivier de Vecht zal bewaard worden tot aan deOostzijde van de stad Utrecht af tot den Hinderdam bij Weesptoe, te weten bij die van de Weerd en St. Katrinepoort totZuilen toe. Dat nog aan de Oostzijde van Zuilen of tot Maarssen toe be-waard worden bij die van Zuilen, aan die zijde wonende en bijde helft van Maarsseveen. Item zal bewaard en bezet worden van Maarssen af tot Breu-kelen toe met de helft van Tienhoven en Breukelerveen. Item van Breukelen tot Loenen bij die van Breukelen aan deOostzijde wonende met die van Mijnden en Oudover. Item van Loenen af tot Vreeland bij een deel van die vanLoenen; item van Vreeland tot Overmeer bij die van Vreeland. Van

Overmeer tot aan den Hinderdam zal voorzeide rivierbezet worden bij die van Overmeer. ' Ongeveer in het midden van die lange rij manschappen be-vonden zich de Loosdrechters, onder aanvoering van hunSchout Gerrit Tymeszoon. Zij moesten 's morgens bij zonsop-gang gewapend met een speer, een hooivork of een verreljager,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 aanwezig zijn bij de Heerewijk, d.i. bij de tegenwoordige Hol-landsche Rading. Hier moesten zij zich verspreiden zoodat zijover de Hilversumsche heide bij den Hoorneboeg heen hun ge-meente over haar geheele breedte in het Oosten binnentradenen die moesten doortrekken. In het Zuiden hadden zij aanslui-ting bij de menschen uit Maartensdijk, Maarsseveen, Breukeler-veen en Tienhoven, die door hun gerechten trokken; en in hetNoorden hielden de Loosdrechters voeling met de lieden uitGooiland, die Kortenhoef en het land verder noorwaarts af-joegen. Die gansche rij van manschappen zwenkte dus nu naar deVecht. Dat ging gepaard met een geweldig lawaai, terwijl demolenaars vanaf hun molens den vervolgers te kennen moestengeven welke weg de wolven genomen hadden. Bij de Vecht had men intusschen op verschillende plaatsenruimten met lang netwerk afgeschoten waarbinnen de wolvenmoesten worden

gedreven. In hoofdzaak gebruikte men hier'voor de boomgaarden, omdat de netten het best tusschen deboomen konden uitgespannen worden en de wolven bovendienhet liefst naar een begroeide plek vluchtten. Van alle kanten werden nu de wolven in 't nauw gedreven.Op den Vechtdijk stonden mannen, die de dieren in de richtingder netten moesten drijven; in de Vecht lagen schuiten om denwolven de overtocht te beletten; mannen te voet wierpen metkorte knuppels en ruiters te paard zetten hen na. Zoo werdende wolven tenslotte binnen de afgeschoten ruimten gejaagd,waar zij werden afgemaakt. Maar de Staten deden nog meer. Zij lieten looo vademen net-ten maken, welke op de dorpen dienst konden doen. De netten werden geborgen o.m....... in de kerken!! Kortenhoef kreeg IOC vademen, Westbroek, Tienhoven, Lopik en Loenen evenzooveel. Vinkeveen 200 vademen, 't Kasteel ter Haar 8, 't Huis teAbcoude en 't Huis ter Aa eveneens ieder 100 vademen. En Loosdrecht ?

Loosdrecht kreeg........ niets, dat komt waarschijnlijk doordat het toentertijd tot Holland behoorde. Het zal ongetwijfeld ons, menschen van de 20ste eeuw, moei-te kosten ons voor te stellen, dat in deze streek, waar nu demotorfietsen knallen en de stank- en stofmachines jakkeren,vroeger........ wolven huisden. Hilversum.                                              J. SCHIPPER Jr. .




