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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 XVI mentale inrijhek, een stuk kunstsmeedwerk uit het midden deri8de eeuw, zooals er geen gelijke in den omtrek te vinden is.Er loopen nog verschillende legenden over het ontstaan vandit beroemde hek, in verband met den dezer dagen plaats ge-had hebbenden verkoop van Vreedenhoff. Verderop ligt Ouderhoek, destijds bewoond door den heerAnt. V. Hoek en in gedicht vereeuwigd door Anton Janssen;Uiltje, thans bewoond door den heer Blijdenstein; Vechtlustvan de familie van Rhenen van Lexmond; Terra Nova e.m.a.De natuur heeft hier met kwistige hand haar schatten uitge-strooid, en de vaardige hoveniershand doet het zijne om ze teverfraaien. Voorbij Loenen, in de richting Vreeland, worden de buiten-plaatsen zeldzamer. De Vecht kronkelt zich hier in sierlijkebochten; men krijgt uitzicht op groenende landerijen en wel-varende hofsteden, 't Is hier zooals Claas Bruyns zei: De klaverwey geeft melk en room.En

os en schaap het vet der aarde. Ook komen de uitgestrekte Loosdrechtsche plassen in 'tzicht, aan den uiteinden omzoomd door dicht geboomte, waar-boven zich hier en daar een slanke torenspits vertoont. Schit-terend zijn hier de landouwen, die om hun malschheid en kleu-renpracht het oog rijkelijk verzadigen. In het pittoreske dorpje Vreeland, onder de schaduw van hetkleine oude kerkje, werd de lunch gebruikt. De Heer Bastert, voorzitter der excursiecommissie, brachtnu een dankwoord aan de heeren, die met de regeling daarvanbelast waren, inzonderheid aan den heer J. v. d. Lip te Utrecht. Hierna werd de reis voortgezet in de richting Weesp. Ver-schillende oude stichtingen, deels behouden, deels reeds ver-minderd of verdwenen, passeerden de revue. Noemen we o.a.Petersburg, een der rijkste buitenplaatsen der i8e eeuw, waarCzaar Peter de Groote eens verblijf hield; Uitermeersche Sluis,Fort Hinderdam; het dorpje Nederhorst-den-Berg, van welkskasteel zeker dichter zingt: 't

Aad'lijk Huis van Nederhorst,Welks grond een reeks van vaste muren,En twee paar sterke torens torst,Gebouwd om eeuwen te verduren.









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. .





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 personen te drinken, zonder tot vermaning van den waard ofwaardin hunlieder messen of geweer te leveren in handen vandie, om bij dezelve weggelegd en bewaard te worden tot dentijd toe, dat de samenkomst gescheiden zal worden. Met expresbevel, dat de voorschreven waard of waardin ook gehouiden zalzijn, terstond na de inkomst van dezelve personen hulliedergeweer af te eischen en zoo iemand daarin bevonden wierde,onwillig te zijn, zal daaraan verbeuren een boete van tien pon-den ; en indien hij bevonden werd tegen iemand in arren moedehet geweer te trekken, 20 ponden. Kwetst hij iemand, twintigponden; en in zooverre hij een verholen geweer trekt, inge-lijks twintig ponden en daarenboven nog wijder gecorrigeerdte worden naar gelegenheid van het delict. En indien de waardof waardin den afeisch van het geweer niet deed, zal in dat ge-val van ieder persoon verbeuren tien ponden en bovendien indrie

maanden niet mogen tappen, noch gasten zetten en zal ookde waard of waardin gehouden zijn binnen drie dagen na de ge-schiedenis van eenige vechterij of weigering van het overleve-ren van het geweer als voren den officier aldaar denuntieerenhetgeen ten hunnen huize dienaangaande geschied zal zijn oppeene van te verbeuren twee ponden van ieder persoon, die zijniet zullen hebben aangebracht, opdat alzoo het kwaad aan dendag gebracht zijnde, de overtreders gestraft mogen wordenvolgens en vermogens deze ordonnantie, behoudens dat demaaltijden in de voorzeide vergaderingen of personen zullenhebben en gebruiken mogen hun broodmessen alleenlijk en lan-ger niet, maar zullen dan wederom geleverd worden als te vo-ren. En bij al dien daar eenige vechterijen worden gemaakt ofaangesteld gedurende den voorzeiden maaltijd zal men ookA'erbeuren al zulke boeten en breuken als hiervoren verhaald. En zoo iemand eenig ander instrument van wapenen op eenander

trekt of velt, diezelve zal ook verbeuren een boete vantien ponden, 't zij waar het geschiede. Dat ook voorts van nuvoortaan alleen degenen, die in de Jurisdictie in een bedrijve, alsboven (gezegd is), gekwetst zullen worden, terstond, eer hunbij eenigen chirurgijn, meesteren of anderen personen door lastof raad van dezelve of van den gekwetste zelven, wie die we-zen mocht, die tweede pleister gelegd worden, zich zullen ver-toonen aan den Officier (Baljuw) van de Loosdrecht voor-noemd en hun wonden laten schouwen, op de verbeurte vantien ponden bij degene, die contrarie zal gedaan hebben. Dat



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 mede de gekwetste zal gehouden zijn, te releveeren dengene diehem de kwetsuur gegeven heeft, op een boete van tien ponden,alles tot veertig grooten Vlaamsch (elk pond gerekend) of an-ders bij eede expurgeeren zal, niet te weten, wie hem de kwet-sure heeft gegeven. Interdiceerende voorts op gelijke boete dechirurgijns, meesteren of andere personen bij henzelven ofdoor hun lieder bevel of raad als voorzeid is, iemand de tweedepleister te leggen, voor en aleer hunlieden zal zijn gebleeken,dat de officier voornoemd die voorschreven wonden geschouwdzal hebben. Alle die voorzeide breuken te appliceeren ten pro-fijte van den officier van de plaats en Jurisdictie voornoemd.En opdat niemand binnen de Jurisdictie van de Loosdrecht vandeze tegenwoordige ordonnantie eenige ignorantie zoude pre-tendeeren, lasten en bevelen wij den eersten deurwaarder, hier-op verzocht van wege de hooge overheid,

dezelve ordonnantiein den bedrijve van de Loosdrecht, ten verzoeke van den offi-cier en ter plaatse, waar men gewoon is publicatie te doen,openbaar voor den volke te publiceeren; ordonneerende eeniegelijk, zich naar den inhoud van die te reguleeren, op debreuken en poenen, daarin begrepen; van hetwelk te doen wijdenzelven deurwaarder geven volkomen macht, autoriteit enbizonder bevel. Gegeven in 's-Gravenhage onder het zegel van Justitie, in denvorm van plakkaat hieronder afgedrukt, den vijftienden Junianno zestienhonderd en zeven, en was geteekend A. DUYK. Deze verordening kwam dus hierop neer, dat ieder die in deherberg kwam, verplicht was z'n wapenen af te geven aan denwaard of waardin, die ze bewaarde tot men de herberg verliet.De waardfinl had zelfs het recht dit te eischen. Deed men het«iet, dan mocht in drie maanden niet getapt worden en werdenal de personen, die zich in de herberg bevonden, beboet. Dewaard of de waardin zorgden er daarom

wel voor, tijdig dewapens in te nemen, op gevaar af anders hun klanten kwijt teraken. Werd een vechtpartij niet aangegeven, de waard(in) moester voor boeten!! En dan was er nog een eigenaardige maatregel bij. Wordttegenwoordig iemand gekwetst, hetzij met een mes gestoken ofanderszins, dan haalt men zoo spoedig mogelijk den dokter.























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 i8 's Middags heb ik mij, met den Schout ende twee schepenender Stede Weesp vervoegt naar Ankeveen aan 't huys van Mr.Barthold Inghel Priester, woonende aldaar naast aan 't Stichtvan Utrecht. Ende terwijl de gebueren ons aenseyden, dat 't huis gesloo-ten ende de Inwoonders 's morgens alle vertrokken waren, zooheb ik doen verzoeken oft men de eene of andere deure zoudekunnen openen, ten wekken eynden de voorseyde Schout meteen voet op een deur stiet, die boven gegrendeld was, maar onderniet. Hebbende wat aangezien naar eenighe deur ofte venster, datlichtelijker moghte te openen zijn ende geen gevonden, zijn wijweeder tot de zelve deur gekeerd ende gewaar geworden, dat zijmidlerwijl ook onder gegrendeld was, waarbij bleek, dat eriemand in huis moest zijn. Derhalve heb ick doen stooten op devoorseyde deur met een stuks hout daar gevonden, ende is daar-op een dienstmaacht ofte

klopzuster gekomen die de deur opendeende ons boven leydde. Daar vonden wij een groote plaats geap-prorieert om een goet getal volcks te bergen, maar geen altaar. Doch 't scheen, dat daar een gestaan had, ende voorseydedienstmaecht gaf oock sulx te kennen. Hebbende dese plaats geslooten ende verseegelt keerden wijweeder naar beneden, doorsaagen 't huis ende vonden eenen deur,die geslooten was, ende daar zy zeyde te zijn de kaamer van denAdvokaat Johan Ingel. Ende alsoo wij merckten dat men daardoor in een zeer groote plaats kon gaan werwaarts apperentelyckhet altaar van boven getransporteert mochte zijn, soo heb ick, na-dat de maacht pertinanciter ontkent had, de sleutel te hebben,doen stooten op voorseyde deur tot dat zij met 't kossyn teffensU)^ den muur op de vloer viel. Daar vonden wij een zaal langh naar gissinge omtrent veertighende breet omtrent vijf en twintigh voeten, de zolder gemaecktmet zeer groote opslaande luycken, in voege dat van aldaar

oockveele luyden konnen zien en hooren. In de zaal hingen vier offte vijf fraaye stukken schilderingeaan de want. In 't eindt der zaele stondt een cierelyck altaar meteen schoon taffereel, voorts kandelaars met keerssen, daar laghoock een missiekleet van rood flueel met eenigh ander tuigh die-nende tot het werck. Al 't weicke geslooten en verseegeld zijnde, ben ick gekeertnaar thuys te Muyden en daar gekomen ten negen uyren in denavont&quot;.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 Johanna van Abcoude. De wereld wordt overstroomd met roman-litteratuur, en deauteurs beijveren zich dikwijls om de meest fantastische verha-len op te disschen. De werkelijkheid is echter meestal natuurlij-ker en aangrijpender. De tragische geschiedenis van de heldin van dit verhaal wordtin de oude kronieken in korte woorden en onopgesmukt meege-deeld, zoodat ik er de voorkeur aan geef om deze geschiedeniste laten volgen in de taal en spelling die de kroniekschrijver ge-bruikt heeft. 1399. In dit selve Jaer doen reysde Heere Jan van Breden-roede Ridder, in Hierlant ^) in S. Patricius Vegeuyer ^), daar hijde XL dagen vand vasten in was en quam wederom op S. Olofsdagh. Dese dede maken ende fonderen in die Santpoorte ^) eenCapelle, die hij dede wijen ende consacreren in der eeren Godsende S. Patricius: Hij hadde een huysvrouwe geheeten Johanna,ende was Heere Willems dochter van Abcoude,

die welcke doorinformatie en ingeven van haren man drie jaren daer na die we-relt gelaten heeft, ende ginck inder Vrouwen Clooster tot Wyckte Duersteden. Ende heere Jan voorseyt begaf mede die werelt,ende worde een convaers *) totten Carthuyss buyten Wtrecht. ^). Daer nae int Jaer MCCCC ende seven des daechs na S. Ur-banus dach starf heer AVillem van Abcoude ende van Wijck teDuersteden, geen kinder anders achterlatende, dan alleene Jonc-frouwe Johanna, die dan was een besloten Nonne, ende profes-sijt &quot;) int Clooster te Wijck te Duersteden, huysvrouwe Jans van ^) Ierland.2) Vagevuur. 3)    Santpoort bij Haarlem. *)    Convers = leekebroeder. ')    In 1402. &quot;)    Profes = Kloosterling die de gelofte afgelegd heeft.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 36 Bredenroede, professide convaers totten Cathuysers buytenWtrecht. Dese heer Willem worde begraven int Clooster te Wijckvoorseyt. Doen quam Joncheer Jacob van Gaesbeeck heeren Zweers soonvan Gaesbeeck, des voorseyde heere Willems broeder, ende ac-cepteerde ende nam die Heerlickheden van Abcoude ende Wijck,Dat siende heere Jan van Bredenroede, die convaers voorsz. doorinformatie ende ingeven van eenige quaden Raetsluyden, is wtdat Clooster ghegaan ende alsmen seyde creech hij disj^encacieende verlof van den Stoele van Romen, dat hij zijne huysvrouweweder uyt de Clooster soude nemen ende soude also met haeraccepteren Abcoude ende Wijck. En also hem vele resistencie endewederstant in deser saken ghedaen worde, soo is dese heer Janvoorseydt, int Jaer ons Heeren MCCCC ende thien opten neghen-sten dach in April met veel gewapents volcks ghecomen in diestede van

Wijck ende daer viel een groote schermutsinghe daervele poorters doot bleven, ende heeft zijn huysvrouwe wt datClooster ghenomen, ende brachtse in zijn herberghe. Dit verne-mende heer Fredrick van Blanckenhem, Bisschop van Wtrechtheeft terstond vergadert alle die soudeniers die hy ghecrygenconde, ende is ghetoghen van der Horst, daer hy doe lach, endequam met gewapender hant binnen die stede van Wijck ende hijnam heere Jans huysvrouwe ende beslootse weder in dat Cloos-ter, ende nam heeren Jan van Bredenroede ghevangen ende gafhem Jonckheer Jacob die hem gevangen sette opt huys te Wijck.Ende aldus wert dese Joncheer Jacob van Gaesbeeck vrij heer vanAbcoude eende van Wyck. Daarna int jaer MCCCC en elf den thienden dach van Janu-ario, starf deze voorseyde Jonckfrou Johanna int Clooster vanWijck, heeren Jans huysvrouwe ende leijdt aldaer begraven endena haar doot worde heere Jan van Bredenroede wter vangenissengelaten, maer hy ginck

eylacy niet weder in zyn Clooster. Hywert namaels in die groote strydt te Blangys verslaghen annoveertienhondert ende vijf thien. ^) In het midden der 14e eeuw leefde Gijsbrecht heer van Ab-coude, Wijk bij Duurstede, Gaesbeeck, Putten en Strijen. 1) Jan van B rederode streed aan Fransche zijde tegen de Engelschenbij Azincourt.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 37 Hij had tw^ee zoons :I. Willem, heer van Abcoude          2. Zw^eder, heer van Gaes- en Wijk bij Duurstede, deze          beeck. Putten en Strijen had had eene dochter :                          een zoon: Johanna van Abcoude, ge-             Jhr. Jacob %'an Gaesbeeck, huwd met Jan van Brederode.          die in de geschiedenis van Holland en Utrecht een groo-te rol heeft gespeeld.Jacob van Gaesbeeck en Johanna van Abcoude Mvaren dus vol-le neef en nicht. J. G. TH. GREVENSTUK. Baambrugge, November 1927.
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