






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 33 Ziedaar, het maatschappelijk verdrag, waaruit zich een stukjeoverheidsgezag ontwikkelde. Het bekende geluid van de slot-tiraden, dat overigens ,,ieder op sijn selffs en in sijn geheel,,blijf&quot;, en ,,onverminderd een iegelijck sijns rechts ende gerech-tigheid&quot;, is typeerend om te doen blijken, dat men niet meervrijheid opofferde, dan men noodzakelijk achtte. Rousseau zou niet beter verlangen. Zeker, grooter figurendan Rousseau, in de eerste plaats onze Hugo de Groot haddenreeds eerder de gedachte van het ,,maatschappelijk verdrag&quot;uitgesproken, maar de geschiedenis kent meer gevallen, dat aaneen gedachte de naam wordt verbonden van hem, die haarslechts populair wist te maken. Intusschen,, de rechtsfiguur van het Nederlandsche water-schap is bovendien de rechtsvorm van een belangengemeen-schap, die rechtsvorm, welke als uniek element, de eeuwentrotseerend, in ons Staatsrecht

tot den huidigen dag de cor-poratieve rechtsfiguur vertegenwoordigt. Het rustieke Hollandsche landschap blijkt aldus reeds eeu-wenlang in vredig samenwonen te herbergen de geestes-sprankjes van volkssouvereiniteit en van den corporatieventotalen staat beide! Zoo wil het de iron'e der Geschiedenis! Maar ons, leden van Niftarlake, interesseert de geciteerdeSchouwbrief nog nader in ander opzicht. Het jaartal 1676, op het eerste gezicht een willekeurige datumbeg.'nt namelijk voor ons te leven, als wij bedenken, dat wijons bevinden in de jaren, volgende op het nationale rampspoe-dige jaar 1672, terwijl wij van elders zijn ingelicht over dentreurigen toestand der landerijen in de jaren, op dat oorlogs-jaar gevolgd. In het Jaarboekje 1925^) wordt uit het kerkelijkarchief te Baambrugge medegedeeld, hoe tot 1676 de lande-rijen, die onder de inundatie geleden hadden, voortdurend over-stroomd bleven, en dat eerst in 1676 verademing intrad. Ook weten wij^), hoe de Hinderdam in de

Vecht door deFranschen was vernield en eerst in 1674 door een sluis teMuiden v.'as vervangen. Het wordt ons duidelijk, dat men indie jaren opnieuw den strijd tegen het water moest organisee-ren, en zoo is het te verklaren, dat uit het jaar 1676 het stuk 1)    blz. 31, door J. G. Th. Grevenstuk. 2)    passim.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 Vroegere bedding en huidige loop van Kromme Angstel of Geyn.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 36 hoogte zoo geweldig kronkelden, als aarzelden zij en konden zijden weg naar zee niet meer vinden. Duidelijker taal dan oudekaarten spreekt intusschen de bodem des lands hier voor hem,die er oog voor heeft. Getrouw aan den kronkelenden loopvolgen hier de door het slip opgehoogde terreinen aan weers-zijden den Angstel en bewerken dat juist in deze omgeving zoo-vele hoog en gunstig gelegen gronden voorkomen. De huidige loop moet dan ook later gegraven zijn. Bij de mo-derniseering van het Hooglandsche gemaal in 1925 bleek in hetgrondwerk wel, dat de bodem hier niet langs den oorspronke-lijken stroom hgt. En ,,Beek en Gein&quot; heet de hofstede, die te-genover deze bocht is gelegen; het hgt voor de hand, dat beldestroomingen een poos naast elkaar bestonden, zooals bij deVecht voorkomt. Gedeeltelijk bestaat de oude loop trouwensnog. De definitieve afdaraming van deze bocht bracht een grooteverandering

teweeg, waardoor een nieuwe watergang moestworden gegraven, welke in tegenstelling met andere verhoef-slaagde vaarten in algemeen onderhoud kwam, waarvan dereden nu te begrijpen is, en wat anders volkomen onduidelijkvoor ons zou blijven. Dan leggen wij ook niet een eenvoudigeoude lijst van oogenschijnlijk grillige aanwijzingen van onder-houdsplicht terzijde, en nog minder veranderen wij naar eigeninzicht daarin, want zoo'n oud stuk blijkt nu de oude en recht-vaardige voorziening te bevatten wegens een veranderde situa-tie in den waterstaat. De westzijdsche waterschappen kennen voorts een zuwe, inN.W. Utrecht meer voorkomende. Wanneer de waterschaps-autoriteit Beekman juist ziet, dan heeft hij hier een argu-ment, dat zuwe oorspronkelijk, zijwende, zijdelings gewendekade was, wat de zuwe ten aanzien van de westzijdsche lan-derijen inderdaad is. Het Middelnederlandsch woordenboekverklaart: suw =; souwe = zouw-weg, weg naar het moeras. Tenslotte vinden wij aan de

Vinkeveensche grens een vaart,het zoogenaamde Zweth, een naam, welke als Zwette, swetha,swad, swade oorspronkelijk ,,streep&quot;, ,,grensstreep&quot; beteekendeen daarom als naam zoowel voor een strook water als land ofook voor een regel afgemaaid gras kan voorkomen. De westzijdsche waterschappen, oorspronkelijk vier in getal,later drie, (Hoogland en Groenland zijn sedert 1822 vereenigd)






