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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1920 IX DONATEURS. Hilversum :,De Gooi- en Eemiander&quot; Amsterdam :Mr. R. H. Erdmann. BEGUNSTIGERS. Bussum : Abcoude. G. Moen. Mevr. H. C. v. Weeren-Moinat. D van Teeseling. Mej. J. Wattjes. Baambrugge: G. Feringa.J. van Heerden.W. C Smuling. Breukelen: J. A. Beerens. S. Breuninghoff. A. Griffioen. J. H. M. Janse. Ds. C. J. H. Verweijs. Jan de Grijs. Kampen:M. Fernhout. Kortefihoef : H. Grotendorst.J. N. Hienscii.J. C. Koops. 's-Oravenhage:Mej. Dr. A. J. Portengen. IN MEMORIAM. Mr. j. Kappeyne van de Coppello, Lid van de l^'^ Kamer derStaten-Generaal.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1920 JAARVERSLAG Op de Algemeene Vergadering van 12 Juni 1919 ten huizevan ons bestuurslid Jhr. J. K. Lampsins van den Velden teUtrecht gehouden, bracht de Secretaris het jaarverslag uit enwerd de rekening van den Penningmeester nagezien en goed-gekeurd. Tot Bestuursleden werden gekozen de heeren Dr. J. A.Portengen voor Vreeland, J. Warmolts voor Kortenhoef, Jhr. J.K. Lampsins van den Velden voor Utrecht en Pastoor J. Heer-schop voor Kockengen. De drie eerstgenoemde heeren, tervergadering aanwezig, namen hunne benoeming aan, terwijllaatstgenoemde door zijne ambtsbezigheden verhinderd werdde benoeming te aanvaarden. Dr. Portengen werd in de plaats van wijlen den heer vanArkel tot lid van het Dag. Bestuur benoemd en nam ook dezebenoeming aan. De heer Dr. M. van Haaften te Loenersloot bedankte

alsbestuurslid wegens vertrek naar Amsterdam. Op Dinsdag 29 Juli werd een excursie gehouden naar ver-schillende plaatsen langs de Vecht, den Angstel en het Gein. De deelnemers kwamen bijeen in de Herv. Kerk te Abcoude,waar jhr. P. P. de Beaufort een overzicht gaf van alle merk-waardigheden van het schoone kerkgebouw. Nadat men allesbezichtigd had, trok men naar de R. K. Kerk, waar PastoorDr. Sloet de bezoekers rondleidde en eene verklaring gaf vande tentoongestelde voorwerpen, die in hooge mate de belang-stelling opwekten. Na het verlaten van de fraaie parochiekerkwandelden de deelnemers naar het Gein, waar zij zich na eenpoosje wachten op 4 motorbootjes inscheepten. Langs de verrukkelijk schoone oevers van het Gein voermen naar de Geinbrug, vervolgens langs de Gaasp en hetMerwedekanaal naar Nigtevecht om daar het vriendelijk oudeHerv. kerkje te bezichtigen, waar onze

Voorzitter de noodigeverklaringen gaf. Hierna trok men weder naar de motorbooten. Daar echter

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1920 Wat voor Amsterdam op den Amstel geschiedde, datgebeurde te Rotterdam op de Maas: Claas Bruin geeft in zijnZuidhollandsche Arkadia dan oolc hierover lucht aan zijnenthousiasme in deze woorden: Wat weet de weelde niet tot voedsel aan te rechten, Men bootst een scheepstrijd na men noemt het spiegelvechten Men kiest een opper-en een onder-admiraal, Men maakt een schout-bij-nachtopdat aan deze praal In alle deelen niets mag tot hun wil ontbreken. De bijzonderheden omtrent het verloop van het feestelijkadmiraal-zeilen zijn bewaard gebleven in een roman van A. Loosjes i);de schrijver vlocht ze in, in de beschrijving van een feest doorBestuurderen der Stad Amsterdam aangeboden aan Czaar Peter,bij diens tweede bezoek aan ons Vaderland, anno 1717. De passages, die op ons onderwerp niet direct betrekkinghebben, zijn in het navolgende referaat

weggelaten. Nauwelijks had de Czaar, bij wiensaankomst de trompettenzich deden hooren, zijn voet op het jacht gezet of de vlaggenen zeilen werden geheschen, de touwen losgemaakt en meteenfrissche koelte zeilde men naar de beide smaldeelen van jachten,die nu zich door de prinse- en roode vlaggen onderscheidend,de komst van den Czaar met de Amsterdamsche Regeeringverbeidden. Zoodra het jacht in hun midden was gekomen, liet menden wimpel van de nok der gaffel waaien. Dit was het sein tot een algemeen salvo uit alle kanonnenen overige schietgeweer, hetwelk zich op deze vloot van dertiggrootere en kleinere speeljachten bevond en dit diende tevensals sein om zich in twee eskaders te verdeelen. Nu was de Czaar recht in zijn element, toen hij onder- 1) Het Leven van Johannes Wouter Blommesteyn door A. Loosjes, Pz. Haarlme8161. Deel I, pag. 205.































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1920 Een deel van Maarsseveen in 16fiO met de ligging van de bekende buitenplaatsen naar een hoogst zeldzamekopergravure uit de collectie Jhr, A. J. D. Coenen van sGravesloot te Rotterdam.































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1920 35 voortaan de Hoogduitsche Synagoge aan den Diependaalschendijk, totdat ook zij in den loop der vorige eeuw verdwenen.Droomend verhalen U die oude buitenverblijven aan de thanszoo eenzame en stille Vecht van de glorie van het verledenen van het bloeitijdperk der Portugeesche [oden in de Vechtstreek. Utrecht.                                                    JAC. ZWARTS.
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