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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 L. S.. Hierbij hebben wij het genoegen ons twee en twintigstejaarboekje aan te bieden. Als gewoonlijk betuigen wij onzen dank aan de verschillen-de auteurs voor hunne belanglooze medewerking en aan onsmedelid Joan Vis, door wien wij in de gelegenheid werden ge-steld een uitgebreid verslag van de dit jaar gehouden excursienaar Zalt-Bommel in dit boekje op te nemen. De Redactie van het Jaarboekje: J. G. Th. GREVENSTUK. A. E. RIENTJES. Mr. Dr. J. W. VERBURGT. September 1934.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 Jaarverslag. Op 20 Juni 1933 werd de 22ste Algemeene Vergaderinggehouden in het Hotel ,,de Kampioen&quot; te Nieuwersluis. Nadat de Voorzitter de vergadering geopend had, herdachthij de afgestorven leden en gaf daarna het woord aan denSecretaris, die verslag uitbrac!ht over het afgeloopen Genoot-schapsjaar. Daarna deed de Penningmeester rekening en ver-antwoording van zijn gehouden beheer, waarna de rekeningdoor de vergadering werd goedgekeurd. De vraag kwam ter sprake of het niet gewenscht was om nade in het voorjaar gehouden excursie naar het Paleis te Soest-dijk en het Raadhuis te Hilversum, nog een excursie te houdennaar Amsterdam, waartoe besloten werd. Voor deze excursiemeldden zich echter te weinig deelnemers aan, zoodat hiervanwerd afgezien. De Heeren J. Warmolts, N. Bastert, Jhr. C. H. C. A. vanSypestein en E. A. H. A. van de Velde werden als bestuurs-leden

herkozen en de Heer A. E. Rientjes, Pastoor te Maars-sen, benoemd als Bestuurslid en lid van de Redactie van hetjaarboekje. Al deze Heeren hebben hunne benoeming aange-nomen. De Heer E. A. H. A. van de Velde is echter na dien tijdoverleden. De Heer Baron van Boetzelaer te Velp, die her-kozen was, meende te moeten bedanken. De Heer Dr. T. Th. s' Jacob, Commissaris der Koningin inde Provincie Utrecht meende, in verband met het neerleggenvan zijn ambt als Commissaris, te moeten bedanken voor hetBeschermheerschap van ons genootschap. De uitgave van het jaarboekje ondervond weder de gewonebelangstelling. Jammer genoeg zijn weder verschillende oude, getrouweleden van ons genootschap, o.a. de Heeren Pastoor B. J. Brou-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 XII wer te Loenersloot, E. A. H. A. van de Velde, Burgemeestervan Loenen, H. Hissink, Opzichter van Amstelland te Loenenen P. J. Eijma overleden, terwijl eenige anderen, als gevolgvan de tijdsomstandigheden, hebben bedankt. Hiermede meen ik dit verslag te kunnen besluiten. J. G. Th. GREVENSTUK, ?Secretaris. Nieuwersluis, Juni 1934.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 XVI Als we bij Culemborg na lang wachten de Lek overgestokenzijn en het stadje doorgesukkeld, trekken we door de Betuwe,al even rijk aan groen en hout als benoorden de Lek. De Lingebij Geldermalsen houdt zich heel koest, men zou niet vermoe-den dat dit onschuldig uitziende watertje in den winter zoogeweldig kan tekeer gaan. In de verte zien we de nieuwe kolossale brug over de Waal,en daarnaast half verscholen in het hoogoprijzende geboom-te den merkwaardigen toren van Bommel. De nieuwe brug,eerder mag men spreken van ,,bruggencomplex&quot;, het zijn ereigenlijk 3: 2 voor den spoorweg en 1 voor het loop- en rij-verkeer, geeft een heerlijk uitzicht op de stad, die Westelijkvan de brug, knus in het hout en groen, in een bocht van deWaal hgt neergevleid, als in een dal. Naar het Oosten ziende is het de statige rivier, die zich insierlijke kronkelingen tusschen de vruchtbare landouwenvoortslingert en eindelijk verliest.

Heerlijk en indrukwekkendis het op deze brug even te verpoozen en te genieten van hetniet-te-beschrijven panorama dat zich hier voor het oog too-vert. De brug. Om een idee van den omvang van dit bruggenstel te krijgen,mogen we hier wel eenige cijfers meedeelen, die we volledig-heidshalve gaarne willen opnemen. De onderkant van de brug ligt 16.83 M. + N.A.P., datis nog 9.14 M. boven den hoogst voorkomenden waterstand.De betonstorting en grondverplaatsing is geschied met reus-achtige grijpbakken. De wanden zijn bekleed met stampbetonvan Schwarzwalder granietblokjes. Aan den totalen bovenbouw is niet minder dan 8000 toni)zer verwerkt. De onderbouw is gebouwd door de N.V. InternationaleGewapend Beton-Bouw te Breda (I.G.B.). De totale leng-te (de beide korte aanbruggen meegerekend) bedraagt928.60 M., de breedte 12 M., met de paden erbij totaal17.72 M. Het zomerbed telt 3 doorstroomopeningen, ieder 120 M.wijd, het Noordelijk winterbed 8, elk van 55 M. wijdte. De brug

rust op 2 landhoofden en 10 pijlers. Met den bouw van deze monsterbrug is 3 jaar gemoeid















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 XXIII Arnhem, echter met weglating van alle daarop aangebrachteornamenten. Architect van Swieten ontwierp het metselwerk,terwijl architect van Sugtelen voor het houtwerk zorgde. Na veel tegenstand en moeilijkheden werd 't geheele werkvoltooid in September 1763. De secretaris Essenius schonkaan het nieuwe Raadhuis een schilderij voorstellende een ge-zicht op Zalt-Bommel, gezien vanaf de Tielerwaard en ge-schilderd omstreeks 1750. Het stadsbestuur wilde voor dezehoffelijkheid niet onderdoen en vereerde den Secretaris meteen anker Rijnwijn en en half okshoofd rooden wijn. Inferieur. Van de in het gemoderniseerde interieur aanwezige merk-waardige voorwerpen willen we noemen: een groote eikengeldkist met hoogen ijzeren trechter, vermoedelijk middenXVIe eeuw; een groote spiegel (dagmaat 50 x 60 cM.) in rijkgesneden opengewerkte eiken lijst met forsche versiering vanacanthusranken, op de

bovenlijst in het midden het wapenvan Bommel. Voorts een aantal schilderstukken en teekeningen, betrek-king hebbende op Bommel en de Bommelerwaard. Eenig in zijnsoort is een schilderij (43 x 31) voorstellende Prins Willemvan Oranje op zijn doodsbed. Nadat dit alles bezichtigd was, wandelde het gezelschaponder geleide van de heeren van Goelst Meyer en Rutgersnaar de Gasthuistoren,ook een overblijfsel uit het middeleeuwsche glorietijdperk. Deze toren behoorde eertijds bij de Gasthuiskapel, een stich-ting van weldadigheid, waarvan voor 't eerst melding gemaaktwordt in een Schepenbrief van 1327. Omstreeks 1400 wordt de straat, aan welke het Gasthuisgrensde. Gasthuisstraat genoemd. Het was geen Gasthuis inonze moderne beteekenis, doch alleen voor passanten, pel-grims, reizende geestelijken en arme vreemdelingen, die geenonderdak hadden. Alles geschiedde om Gods wil, uit Hefdetot den naaste. Het Gasthuis behoorde oorspronkelijk aan deZusterkens

van het Maria-Magdalenaklooster en bezat reedsin 1327 een kapel en altaar, dat geschonken was door PetrusMoliart.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 XXIV Toen het stadsbestuur in 1572 Calvinistisch geworden was,kwam het Gasthuis aan de Hervormden. Het diende achter-eenvolgens tot kerkgebouw voor de Waalschc, later voor deDuitsche gemeente, daarna als garnizoenskerk. In den Franschen tijd waren er Engelsche troepen in ge-legerd, het werd zelfs gedegradeerd tot slagerij en vleeschhal.Na 1830 werd er geen godsdienstoefening in gehouden; menbracht er de Rijschool onder en in 1845 werden de gebouwentot Ziekeninrichting gerestaureerd. De slanke vierkante toren is nog dezelfde gebleven; zij isopgetrokken van rooden baksteen, matig versierd met natuur-steen, en wordt gedekt door een achtkante spits met openklokkenhuis. Aan den westgevel, vlak onder het eenige wijzerbord, is eenmechaniek aangebracht, bestaande uit ruiterfiguren en speer-dragers die bij voluur-slag langs elkaar heen rijden. Aan bei-de zijden staan ruiters met klaroenen, die niet beweegbaar zijn.

De toren is eigendom der burgerlijke gemeente. Carillonconcert. In den Gasthuistoren hangt een klokkenspel van 29 klok-ken. Het is grootendeels vervaardigd door Gebrs. Frans enPeter Hemony, de beroemde klokkengieters uit de 17e eeuw.De grootste is ouder, zij vermeldt het jaartal 1523 en is ge-goten door Jaspas Moer, terwijl 8 kleinere klokjes dateerenvan 1721 en 1735. De klank der klokken is van licht, sopraan-achtig timbre.Het stadsbestuur had de bijzonder-aardige attentie gedurendeeen uur het carrillon te doen bespelen door den stadsbeiaar-dier de heer Parre, die verschillende bekende en onbekendeliederen op zijn hoogverheven instrument ten gehoore bracht. Jammer was het dat het gezelschap door oponthoud bij Cu-lemborg niet tijdig in Bommel kon arriveeren, het had dan hetgeheele concert kunnen beluisteren, doch de intocht in DenBommel was er niet minder luisterrijk om en ook de beiaardierheeft niet minder eer van zijn spel gehad. De Oudheidkamer.Naast het Raadhuis aan de

rechterzijde bevindt zich de Oud-heidkamer, men zou haar ook het Museum van Zalt-Bommel













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 XXX Interieur. Het huis heeft slechts 2 verdiepingen, die aan den buiten-kant door een geprofileerde zandsteenen waterlijst gescheidenworden. De eerste verbouwing had plaats in 1613, toen de tegen-woordige afsluitende pui met deur en lichten zijn aangebracht. In 1881 is het gebouw door het Rijk aangekocht en totKantongerecht ingericht. De groote architect Dr. P. J. H.Cuypers heeft het in 1885 grondig gerestaureerd. Als gevolgvan de bezuinigingsmaatregelen is het Kantongerecht te Bom-mel opgeheven, zoodat het gebouw nu geen andere dan eenhistorische bestemming heeft. De vensters zijn van glas in lood, met onderluiken in wit-roode kleuren. Er zijn nog verschillende groote fraaie antieke schouwente zien, alsmede een gebeeldhouwde kraagsteen. Een eikenbetimmering en een eiken schoorsteenboezem met fries zijndestijds in het Rijksmuseum te Amsterdam ondergebracht. Tijdens de wandeling door de stad, wezen onze

geleidersnog op meerdere Antieke gevels,die zoo hier en daar tusschen de andere huizen opduiken. Met groote belangstelling hebben we o.m. gekeken naarhet huis Waterstraat 26, met rijkbewerkten gevel, datee-rende van omstreeks 1550; een slanke trapgevel in de Boscii-straat, thans leelijk bepleisterd en geheel verminkt; de fraaietrapgevel van perceel Markt 3, half Gothisch, half Renais-sance, is gelukkig niet bepleisterd maar in de baksteenkleurgelaten. In 1664 werd deze gevel verbouwd. Dergelijke inte-ressante gevels bezit Bommel nog tamelijk veel. Ze wordengelukkig beschermd en in eere gehouden. De R.K. Kerk.De Roomsch-Katholieke gemeente van Zalt Bommel be-zit ook een eigen kerkgebouw. Na gedurende bijna een eeuwvan priesters verstoken te zijn geweest, werd in 1663 weereen geestelijke oogluikend toegelaten, het was een Francis-caner monnik. Het eerste kerkje was een particulier woon-ihuis, dat in 1707 voor den Eeredienst werd ingericht. In1781 kon een kerkgebouw in de

Oliestraat in gebruik geno-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 XXXI men worden en de tegenwoordige kerk is een baksteenengebouw, in 1837 in Waterstaatstijl opgetrokken. Het heefteen eenvoudige classicistische gevel met koepeltorentje. Hetnederige gebouw steekt wel hemelsbreed af met zijn monu->mentale zusterkerk van de Herv. Gemeente! De meubelen van de R.K. Kerk zijn kunstproducten uitde XVIIIe en XlXe eeuw. Terugreis. Aan het einde van deze heerlijke en leerzame wandelingwerd nog even de thee gebruikt in het Hotel, buiten de staden werd hartelijk afscheid genomen van de heeren Rutgers,van Goelst Meyer en Gualthier van Weezel, die zich allemoeiten hadden getroost het korte verblijf in Bommel zooaangenaam mogelijk te maken. En terwijl de Touringcar door de Betuwe voortsnorde,spraken de Excursisten nog druk over Bommel en haarmooien toren, over de vriendelijkheid van de gastheeren en.over de genietingen van den dag. Deze excursie zal

voorzeker nog lang in aller herinneringblijven voortleven. JOAN VIS.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 xxxm verschillende bezoekers ondejdbield. Werkelijk, iemand die opdezen leeftijd nog over een dergelijke vitaliteit beschikt magbenijdenswaardig genoemd worden. Het moet allen, die de schilderkunst liefhebben, een voldoe-ning hebben geschonken, dat ook de Regeering niet is achter-gebleven om Bastert te toonen, dat ook zij hare bewonderingheeft voor hetgeen door hem gedurende zijn lang en werk-zaam leven werd gewrocht, hetgeen tot uiting kwam in derede door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-schappen gehouden toen zijne Excellentie de eeretentoonstel-ling in Pulchri op 15 Maart van dit jaar opende. Ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag werdBastert benoemd tot Officier van de Orde van Oranje Nassau,terwijl hij tevens de versierselen draagt van Ridder van deOrde van St. Midhel van Beieren. Van ganscher harte wensch ik Bastert toe, dat zijn helderegeest en vaardige hand

hem ook op zijn verderen levensavondnog lang in staat zal stellen ons te verblijden met veel belang^wekkends op het gebied van zijn kunst. JAN VAN DER LIP. Utrecht, September 1934.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 nog heden bestaande, en thans in handen der Hervormdenzijnde, kerk gebouwd. In 1535 werd Waltecus Amelius als pastoor te Kortenhoefopgevolgd door Henricus Henrici') .Het juspatronatus kwamtoe aan het Kapittel van Sint Marie en later bij verkoop vande Ambachtsheerlijkheid aan de Ambachtsheeren -). In 1581 kwam hier als eerste predikant Gerrit Janszoon-').Hem werd in genoemd jaar bij Resolutie van de Staten vanHolland toegestaan te ,,mogen voortgaan ende continueren inde predicatien van de suyvere leeringe des goddelijken woords,soo wanneer hij wederroepinge&quot; zal gedaan hebben van zijne,,voorgaende leere van de Roomsche religie&quot; en behoorlijk zalzijn ,,geexamineert&quot; *). Hij was een afvallig priester, die welmet de Kerk gebroken, doch al haar leerstellingen nog nietoverboord had gegooid. De nieuwe leer vond echter niet zoo spoedig ingang, wantop de synode in 1606 te Utrecht gehouden*^)

verklaarde dedienaar van Kortenhoef, dat hij tamelijk gehoor heeft en 14communicanten; ,,claechde seer verhindert te worden in denloop des H. Evangelii, om eenige vrucht te doen, door denSchout en secretaris of coster, beyde als groote ergernisse ge-geven hebbende; voeghde daarbij, dat de Schout weder terKercken begint te comen, maar de coster even hardneckighblyft, sodat hij predicant geen dienst van hem heeft, ja hijdoor zijn aanzien velen ergernisse geeft, claechde oock, datmen driemael het Ave Maria clept, 's morgens, 's middags en's avonds&quot;. Nicolaas Maartenszoon fungeerde in 1590 nog als pastoor.De visitatie ten platten lande in 1593 vermeldt*), ,,dat deKerck nog is besmet met d'outaeren&quot;. In hetzelfde jaar draagthij zich nog voor als pastoor; en gezonden door het Kapittelvan S. Marie, was hij hier reeds drie jaren, zonder toestem-ming der Staten. Hij ontving van de Kerkmeesters voor zijne '^:) Dr. K. Heeringa, Rek. Bisd. Uh. II, 125. 2)     B. J. M. de Bont De

ambachtsheerlijkheid Kortenhoef (niet in denhandel), blz. 28. 3)     Nederl. Arch. Kerkgesch. N.S. XI, 101.*) Arch. Aartsb. Utr. II, 27. ^) Reitsema en v. Veen. Prov. en Partic. synoden, blz. 304, 321.«) Hist. Gen. Bijdr. VII, 229.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 gen en verkogt; de toenmalige aartspriester konde 't bouwenniet beletten en die luidjes wierden bijzonder daartoe aangezetuithoofde van den verren afstand, dat zij van naburige kerkenwoonden, en wel inzonder door de belofte van tractement door't toenmalig gouvernement te zullen erlangen. Ik meende ge-zorgd te 'hebben door voor 't bestaan van den pastoor metKerkmeesteren een jaarlijksche donatie te doen teekenen, datzij wekelijks door een bepaalde opbrengst van 1 a 2 Stuiversper communicant zouden inzamelen, dat dit is eerst matig ge-gaan, maar thans gansch verwaarloosd. zo.o dusdanig, dat ikgenoodzaakt zal zijn, wil ik den pastoor van geen gebrek zienomkomen, om den pastoor er vandaan te nemen en de kerklaten sluiten&quot;. Bij Koninklijk Besluit van 22 Oct. 1814 ont-ving pastoor Smiets een jaarlijksche toelage van 400 gulden ^). Pastoor Smiets vertrok in 1815 naar Benschop. In Februari1843 bedankte hij om

gezichtszwakte en bleef bij zijn opvolger,volgens onderlinge overeenkomst, inwonen. Hij overleed 11Februari 1845. Hij behoorde, naar men zegt, tot een congre-gatie van priesters der derde orde van den H. Franciscus, diein gemeenschap leefden, maar welke door de Fransche revo-lutie zoude zijn opgeheven^). Hij werd hier opgevolgd door: Anthonius 't Hoen, die in 1782 te Utrecht werd geboren,werd in 1808 priester gewijd. Hij was kapelaan te Haastrecht,vervolgens kwam hij in 1815 alhier, vertrok van hier in 1818naar Vianen en vandaar in 1826 naar Utrecht als pastoor vande kerk in ,,'t Dorstige Hartsteegje&quot;, waar hij in Febr. 1837overleed. Hij was zeer bemind. De schitterende lijkrede werdgehouden door kapelaan J. H. Wensing, naar aanleiding vanII Cor. XII, 19 ,,de deugd werd in zwakheid voltooid&quot; ^). Zijnportret, door Craayvanger (1836) geschilderd, hangt in depastorie van de St. Willibrorduskerk te Utrecht. Zijn opvolger Petrus Brouwer werd te Utrecht geboren 20 Mei 1789

enpriester gewijd 5 Aug. 1813. Hij was kapelaan te Vleuten tot13 Nov. 1818 toen hij alhier pastoor werd. In het algemeen 1)     Arch. Aartsb. Utr. XXXIX, 132, 135. 2)     Arch. Aartsb. Utr. iVIII, 106; Kerkelijk Nederland 1847, 112. 3)     De Godsdienstvriend XXXVIII, 200.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 ontwerp van subsidieering van den bouw of de reparatie vanRoomsche kerken in 1819 werd deze parochie genoemd eenzeer arme gemeente, welke ter reparatie en verbetering 3064gulden noodig heeft. Het zielenaantal bedroeg 160. PastoorBrouwer vertrok 22 Oct. 1824 naar Uithoorn en vandaar 24Mei 1831 naar Haastrecht waar hij 3 Mei 1852 overleed. Cornelis van den Nieuwendijk werd geboren te Utrecht1791, priester gewijd Juli 1816, kapelaan Laren 1816, Utrecht,pastoor te Kortenhoef 1824, Baarn 1827 en te Ouden Rijn5 Aug. 1846, waar hij 22 Nov. 1854 overleed. Hermanus Miltenburg werd geboren te Harmeien in 1782en priester gewijd 1 Aug. 1817. Achtereenvolgens was hijkapelaan te Eemnes, Hoogland 1820, Ankeveen 1824, werdin 1827 alhier pastoor, vertrok in 1834 naar Werkhoven,waar hij 10 Dec. 1840 overleed. Theodocus Wagenaar werd geboren te Naarden en pries-ter gewijd 22 Aug.

1820. Toen hij kapelaan te Overveen was,ging hij als missionaris naar Kaap de Goede Hoop. Na 7 ja-ren echter moest hij repatrieeren wegens ziekte, en werd toenalhier pastoor in 1834, reeds het volgende jaar vertrok hijnaar Bussum en in 1836 weder naar Naarden, waar hij 9 Juli1841 overleed. Anionius Bernardus Urbanus werd geboren te Buren 19Juh in 1800, werd te Munster priester gewijd 3 Maart 1823.Hij was achtereenvolgens kapelaan te Maarssen, Wijk bijDuurstede, Amersfoort (O.L.Vr.), Utrec'ht (O.L.Vr.) enkwam in 1835 alhier als pastoor tot 7 Oct. 1841 toen hij naarJutphaas overging. Hij overleed aldaar 20 Aug. 1862. Joannes Baale werd in 1799 te Oudewater geboren. Na zijnstudie te Culemborg volbracht te hebben vertrok hij naar Romeen werd aldaar 19 Maart 1831 tot priester gewijd. Hij ver-trok in 1833 als missionaris naarZweden, keerde in 1840 van-daar terug en werd toen kapelaan te Kabauw en Laren, werdin 1841 pastoor te Kortenhoef vanwaar hij vertrok

als pas-toor naar Buren, waar hij na een veertigjarig pastoraat over-leed 2 Jan. 1885. Nicolaas Franciscus Marlet werd geboren te Zeist en pries-ter gewijd in 1833, was kapelaan te Kamerik, Schalkwijk, werdvandaar in 1845 alhier pastoor. In 1849 verkreeg hij eervolontslag en overleed te Blerik 2 April 1863.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 Petrus Joannes Romeynders werd geboren te Montfoort in1815 en tot priester gewijd 9 April 1838. Hij was achtereen-volgens kapelaan te Teckop, Soest, Hoogland 1843, Hilver-sum 1846 en werd in 1849 alhier pastoor, in 1857 te Cothen,alwaar hij 18 Dec. 1881 overleed. Gangericus Hilhorst werd geboren te Soest 21 April 1822en priester gewijd 17 Juni 1848 op den Huize Duinzicht teOegstgeest. Hij was gedurende negen jaren kapelaan bij denaartspriester J. Hartman te Utrecht en kwam in het laatst van1857 als pastoor alhier. In April 1861 werd hij overgeplaatstnaar Blaricum en 30 Juni 1875 naar Schalkwijk. In 1878werd hij benoemd tot deken van het dekenaat Wijk bij Duur-stede. Hij overleed te Schalkwijk 18 Juni 1884. Als redacteur van het ,.Archief van het AartsbisdomUtrecht&quot; plaatste hij daarin meerdere historische bijdragen. Joannes van den Bosch werd geboren te Valburg 31 Maart1824 en werd priester gewijd 14 Aug.

1854. Hij werd in 1850assistent te Oosterholt, nog in hetzelfde jaar kapelaan te Aal-ten, in 1851 te Eijbergen, in 1852 te Olburgen, in 1856 te Del-den, in 1859 te Goor en 13 April 1861 pastoor te Kortenhoefen 20 Juni 1865 pastoor te Baak, waar hij 1899 overleed. Cocnelis Bernardus Verheul werd geboren te Utrecht 1 Juni1828. Hij ontving de priesterwijding in 1852 en werd toen ka-pelaan te Vianen, in 1863 te Montfoort, in 1865 pastoor teKortenhoef en in 1869 te Rijsenburg. Hij was Geheim Kamer-heer van den Paus. Hij verkreeg in 1904 eervol ontslag, ver-bleef in St. Jozef gesticht aldaar en overleed 31 Aug. 1909. Hijwas bekend als kanselredenaar en gaf uit: Rede uitgesprokenbij gelegenheid der inwijding van het R.K. Kerkhof te Rijsen-burg (Rijsenb. 1872); Toespraak bij de begrafenis van denHoogwelEd.geb. Heer Jhr. Hh. C. M. van Ryckevorsel, ge-houden in de R.K. Kerk te Rijsenburg (Rijsenb. 1873); Toe-spraak bij de begrafenis van den WelEd. Heer David Frede-rik Oterbein (Rijsenb. 1876);

Zeven toespraken bij de Ie H.Communie (Rijsenb. 1878, 1890); Liefdadigheidspreek op hetFeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Wilhelmus Kats werd geboren te Lopik 30 Sept. 1829 enpriester gewijd te Warmond 15 Aug. 1855. Hij werd tot assis-tent benoemd te Apeldoorn 20 Sept. 1855, kapelaan Olburgen10 Sept. 1857, Groenlo 23 Sept. 1859, Eemnes 20 Maart 1860,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 Achteveld 9 Aug. 1861. Op 20 Mei 1869 werd'hij alhier pas-toor, doch verkreeg reeds na 3 maanden wegens zenuwzwakteontslag uit de bediening en werd na herstel assistent achter-eenvolgens te Baarn, Blaricum, Schalkwijk, Hasselt, Vinke-veen en Pannerden. Sinds 1891 verbleef hij rustend in hetnonnenklooster te Laag Elten, waar hij 8 Juli 1913 overleed. Hermanus Peet werd geboren te Hilversum in 1819 enpriester gewijd te Warmond 11 April 1857, kapelaan te An-keveen 1857, pastoor alhier 1869, te Ankeveen 1897, waar hij7 April 1888 overleed. Wilhelmus Joannes van Soest werd geboren te Utrecht 14Juni 1841, priester gewijd 10 Aug. 1864, assistent te Kamerik1864, kapelaan te Keyenburg 1865, pastoor te Kortenhoef 1877.Hij bouwde onder architect Tepe de nieuwe kerk en pastorie.Hij bracht deze parochie tot geestelijke en stoffelijke bloei.Hij overleed 17 Oct. 1910. Joartnes A. J. ter Heerdt werd

geboren te Deventer 1873,priester gewijd 1897, kapelaan Arnhem (St. Walburg) 1898,Secretaris van den Aartsbisschop 1900, pastoor Kortenhoef1910, Oosterbeek 1918. Joannes ' Wilhelmus Evers werd geboren te Westervoort10 Mei 1866, priester gewijd 15 Aug. 1892. Hij werd kape-laan te Geesteren 20 Dec. 1892, Kabauw 13 Sept. 1895, Gro-ningen (St. Jozef) 13 Mei 1898, Oldenzaal Plechelmus 1 Dec.1904, Arnhem (St. an) 1 Juli 1905, pastoor Meppel 30 Oct.1907, Enschede (St. Jozef) 4 JuU 1913, te Kortenhoef 27 Sept.1918. Hij verkreeg Juni 1933 eervol ontslag, bleef te Korten-hoef wonen en overleed reeds spoedig in het St. Majella zie-kenhuis te Bussum 2 Nov. 1933. Hij gaf als pastoor van Mep-pel ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der parochie uit:De parochie Meppel voor en na de reformatie (Utr. 1911). Isaac Petrus Josepphus Kaarsgaren werd geboren te Bus-sum 2 Juli 1889, priester gewijd 5 Aug. 1925, kapelaan Veen-huizen, Oldenzaal, leeraar aan het

seminarie Culemborg 1919,pastoor te Kortenhoef 1933. Utrecht.                                                L. J. v. d. HEIJDEN.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 10 Toen nu Graaf Dirk ,,na dat hij dertien jaren geregeert,,hadde en te Dordrecht aan een sware sieckte lagh was hij,,(niettemin) in syn_ gemoet seer benaeuwt over 't afwesen,,van synen broeder Willem, daer hy over syn dochter Ade,,,nocht seer jongh ende onbequaam totte regeeringh zijnde,,tot Vooghd wilde stellen. In deese sorge steeckende stierf,,hij ende wierd 'van elck eenen seer beklaeght&quot;, zoo ver-^telt ons Petrus Schriverius in zijn ,,Beschrijvinge van alleGraven van Holland&quot;. Dit ontijdig afsterven van Graaf Dirk was een streepdoor de rekening van Gravin Aleida, die voor haar dochterop het bezit van het graafschap hoopte, ofschoon zij zeerwel wist, dat Holland een erfelijk mannelijk leen van hetrijk was, waaraan het bij gebrek van mannelijk oir wedermoest toevallen, want eerst in lateren tijd zou Holland eengemengd leen worden, dat zoowel aan zonen als aan doch-ters over ging. Men denke slechts aan Jacoba

van Beieren. Om nu te voorkomen, dat haar zwager Willem zich vanHolland zou meester maken, liet zij inderhaast haar dochterAda in het huwelijk treden met Lodewijk van Loon. Zulkeen haast had zij met de uitvoering van haar plan, dat zijde begrafenis van haar gemaal niet afwachtte, maar deplechtigheid deed plaats vinden, terwijl het lijk nog bovenaarde stond. Nu stond de burger-oorlog voor de deur. Willem hadveel anhangers onder de edelen en geheel Kennemerlandstond aan zijn zijde. Doch ook Aleida zat niet stil en stelde zich te weer. Zijhad reeds eerder een leger aangevoerd toen Dirk aan tweefronten had moeten vechten tegen de West-Friezen en deZeeuwen. Met goeden uitslag had zij het bevel gevoerd overhet leger, dat tegen de West-Friezen optrad. Ditmaal moest zij echter spoedig de vlucbt nemen. Haardochter Ada werd op den Burght te Leiden gevangen gezeten naar Texel verbannen. Hierop doelt Nicolaas Beets, als hij in 1838 zingt: De Leidsche Burcht, de Leidsche Burcht,De

burcht der Wassenaren,Gij burcht van Ada's tranen nat.Met bloed bemorst, met wijn bespat.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 12 Intusschen zat de Graaf van Loon ook niet stil. Hij voerdeeen leger aan en deed invallen in Holland, tot in Leidenen Dordrecht toe. Ten langen leste echter bleef Graaf Wil-lem I meester van het land. Wat ging dit alles nu echter de stad Weesp aan? We zullen trachten dit in korte trekken duidelijk te maken. Toentertijd stond Weesp met Diemen, onder de regee-rmg van de Heeren van Amstel. Nu gingen de Hollandschszaken den Heeren van Amstel wel niets aan, maar de Bis-schop van Utrecht, Amstel's leenheer, nam er deel aan, zoo-dat Gysbrecht II er zich ook in moest mengen. Zoodoende besloot hij om Gravin Aleida, op haar vluchtuit Leiden te helpen. Begunstigd door den stikdonkeren nacht, gelukte het hemom de Gravin langs Aalsmeer, Osdorp en Weesp uit de han-den van Willem te brengen en zoo was zij reeds in Utrechteer 't gerucht harer vlucht zich verspreiden kon. De trouwedienst aan zijn leenheer's vrienden bewezen

kwamen denHeer van Amstel en zijn ondersaten echter duur te staan. De Kennemers, onder aanvoering van Wouter van Egmonden Albert Banjaard ondernamen met hunne schepen eenstrooptocht naar Amstelland. De Amstellandsche veenen werden plat gebrand en ge-plunderd. Het slot van Gysbrecht werd in brand gestoken. Vandaartrokken de Kennemers naar Muiden en Weesp en verderlangs de Vecht tot Breukelen toe, alle plaatsen onder hetrechtsgebied van Amstel gelegen. Van Weesp bleef bij deze gelegenheid slechts een puin-hoop over. Wat Gravin Ada betreft, dit ongelukkig slachtoffer vanheerschzucht en staatkunde, stierf volgens sommige schrijversreeds een jaar na haar gevangenneming op het eiland Texel,waarheen men haar had vervoerd. Volgens andere schrijvers heeft zij nog eenige jaren in En-geland vertoefd en heeft zij zich daarna nog eenigen tijd inhet Graafschap Loon (in Luik) opgehouden. Beroofd van denluister en rijkdom, waarop zij door hare geboorte aanspraakmaakte,

sleet zij haar dagen in godsdienstige overpeinzingenen met het begiftigen van kloosters en geestelijken.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 13 Haar Moeder, de heerschzuchtige Aleida, leefde nog eenreeks van jaren. Toen zij stierf was Weesp allang weder uit zijn asch ver-rezen, want de Weespers uit dien tijd zaten niet gauw bij depakken neer. Hierop doelde de Weesper-dichter A. C. Swavingh, toen hijop 19 Februari 1772 zich aldus uitte: O, grijze stad, weleer in Neerland zoo vermaard. Door ramp en tegenspoed; toen 't alvernielend zwaard Des oorlogs Uwe Vest op 't deerlijkst kwam bestrijden En binnenlandsche krijg dit gansch gewest deed lijden. Waarin, hoe vroom g' u kweet, na korten tegenstand, Ge U overwonnen zaagt, geplunderd en verbrand. Dan, als een Fenix werd gij uit Uw asch herboren, Gij regte Uw hoofd weer op, veel schooner dan tevoren. Weesp, Juli 1934.                                        A. VAN BEEK.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 16 De aan de Tienhovensche Vaart staande Boerenhofstede.genaamd ,,Rietveld&quot;, thans bewoond door den eigenaar, denHeer J. Stolwijk, werd voorheen in de oude papieren aange-duid als ,,de boerebruijker ,,Rietveld&quot; met 44 morgen land, vor-mende destijds met de steenplaats ,,Cromwijck&quot; met gebouwenen arbeiderswoningen een aaneengesloten geheel. Tot slot nog deze aanhaling: ,,Men presenteert te verhuuren een playsante, en vrugtbare,,Hofstede, gelegen aan de Vegt tusschen Breukelen en Maer-,,sen genaamt Kromwijk, versien met veel grote kamers, ver-,,trekken en cabinetten, groote keuken, verwelfde kelders,.Koetshuijs en Stallinge voor 9 paarden, Tuynmanshuys,,,voorts met Bogaerds, Tuynen, Vijvers, Heggen en Lanen.,,met een groote Moestuyn, alle met uytgelese vrugten van al-,,derhande soort beplant; Die gading heeft addresseere sig aan,,de plaets zelfs en tot Amsterdam aan den Makclaer

Lucas,,de Schepper&quot;. Januari 1708 geplaatst. J. D. BASTERT.Breukelen Sint-P'ieters 29 Maart 1934.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 20 sen vlagge nu en dan lieten wapperen, omme daarmede te ont-komen de pericules&quot;. (de Jonge). De Gouverneur-Generaal te Batavia, Hendrik Brouwer,schreef in 1634 den Opperkoopman Barend P'ietersen te Su-ratte aan, om een hoeveelheid vlaggedoek te koopen ,,rood ofteorangie, wit ende blau&quot;. In een werkje van den Franschen historieschrijver Mon-strelet komt de mededeeling voor, dat voor de VereenigdeProvincies der Nederlanden ter betere herkenning op zee ge-bezigd werden vlaggen van drie banen van ,,orange, argent etazur&quot;. Volgens ter Gouw werd in 1652/3 oranje veranderd inrood, terwijl ook gebruikt werd de Statenvlag, zoo genoemdwegens een roode Statenleeuw in een witte (of gele) vlag. Men had zelfs midden 17e eeuw vier vlaggen: rood-wit-blauw, oranje-wit-blauw, de Oranjevlag en de Statenvlag. Johan de Wit deed bij de Staten-Generaal het voorstel, dataan alle Admiraliteiten geschreven

zou worden, dat voortaanalle zeeofficieren en matrozen zouden spreken van de ,,vlagvan de Generaliteit&quot;, en niet meer van de Prinsevlag. Omstreeks dien tijd lieten Haarlemsche regenten de oranje-wit-blauwe vlag der schutters op het stadhuis brengen, dochdeze rustten niet eerder, voordat ze hun vlag terug bekomenhadden. Op 17 October 1653 besloten de Staten-Generaal, om aanden Heer van Wassenaar van Obdam het bevel van de vlootop te dragen, met deze bepaling: ,,Sonder dat hy de vlagge enwimpels sal hebben te veranderen, maar daarmede te blijvenby het oude gebruick&quot;, zijnde de Prinsevlag, en dan zes dagenlater wordt dit bevel op last der Hoogmogenden door denGriffier weer doorgehaald. (Vermeulen). In 1688, bij zijn overtocht naar Engeland, voerde Willem IIIboven zijn gewonen grootcn standaard een wimpel, samenge-steld uit de kleuren rood-wit-blauw. Gerard Brand verhaalt, dat in het eerste StadhouderloozeTijdperk de kleuren der Generaliteit waren

oranje-wit-blauw,terwijl die in het Tweede vervangen werden door rood-wit-blauw. Adriaan van de Velde schilderde alleen vlaggen met denStatenleeuw, in gebruik omstreeks 1667, maar na 1672 tooncn







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 23 Bij resolutie van de Staten-Generaal werd op 17 Februari1795 de oranjebaan afgeschaft, en op 2 Maart d.a.v. de roodebaan voorgeschreven. Deze vlag werd toen geheeten ,,de Op-rechte Nationale Fransche Vlag&quot;, en zij moest op de schepengevoerd worden om te voorkomen, dat het scheepsvolk als zee-roovers behandeld werd, daar men alleen vlaggen respecteerdevan een souvereine mogendheid, waarvoor onze Republiek nietgold, dus moest men die van een anderen souverein verzoeken,(de Waard). Bij de groote omwenteling werd de ,,Bataafsche&quot; of ,,Natio-nale&quot; vlag, (met een wit vierkant of z.g.n. ,,Jack&quot; erop, in het-welk de Vrijheidsmaagd met speer en pijlbundel, waarboveneen grimmige leeuw op den vlaggestok), vastgesteld. Dit wasop 14 Februari 1796. Evenals die van Koning Lodewijk, vastgesteld op 1 Decem-ber 1807, waren de kleuren dezer vlag rood-wit-blauw. Nog

eenmaal had men, een jaar tevoren, de oranje-wit-blau-we vlag zien wapperen, toen bij een oproer van het Texelscheskader, dat den eed van trouw aan genoemden koning wei-gerde, de rust eerst weerkeerde, nadat de Prinsevlag, onderluid hoezeegeroep van het scheepsvolk, geheschen was. (deJonge). De oude Nederlandsche vlag werd door dezen Koning Lo-dewijk wettig goedgekeurd, en voortaan zou ze heeten: ,,DeKoninklijke Hollandsche vlag&quot;. Niet ieder echter stoorde zichhieraan, en zoo kon het gebeuren, dat men in een haven tweeNederlandsche schepen naast elkander zag liggen, van ver-schillende vlaggen voorzien. Met de inlijving in het Fransche Keizerrijk werden de Ne-derlandsche vlaggen neergehaald, en vervangen door de Kei-zerlijke Fransche. Dit stemde de Nederlanders tot grootedroefheid, want het beteekende niet minder dan: het verliesvan hun onafhankelijkheid, op 17 Juli 1810. Slechts op drie plaatsen bleef onze vlag bestaan; op de kus-ten van

Guinea, op Decima en in Tunis. Doch na drie jaar, toen het Fransche juk werd afgeschud,stak ieder met verdubbelde geestdrift de aloude vlag van Ne-derland weer uit, en werd ze met gejuich der menigte begroet,(de Jonge). Hoe men ertoe kwam, de voorkeur te geven aan rood-wit-





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 25 Dat men de kleuren der Princevlag noemde: ,,Oranje-blanje_bleu&quot;, vindt waarschijnlijk zijn oorsprong hierin, dat eerstensaan het hof van Prins Willem I de Fransche taal zeer veel ge-bruikt werd, en tweedens, dat de eerste verdedigers der Ne-derlandsche vrijheid veelal afkomstig waren uit de WaalscheProvincies. De naam ,,Prince-vlag&quot; beteekent volgens sommigen nietprinsevlag, (vlag van den Prins), maar prise- (zijnde prijs- ofbuit-) vlag. Het was slechts mogelijk, uit de vele gegevens enkele grepente doen, genoeg evenwel, om te kunnen constateeren, dat dekleuren onzer vlag ten nauwste verband houden met de ge-schiedenis van ons Vaderland. Baambrugge, Juni 1934.             WILHa. F. GREVENSTUK.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 31 Door twee poortgebouwen bereikt men het voorplein en vanhet voorplein komt men via de ophaalbrug aan het eigenlijkekasteel. Dit tweede poortgebouw is het grootst van de drie,zich in de onmiddellijke omgeving bevindende poortgebouwenen is eigenlijk al een kasteel op zichzelf. Het is met het grootekasteel verbonden door middel van eene overdekte brug eneene onderaardsdhe gang. Gedurende den wereldoorlog werdhet bewoond door een zwager van den heer van Zuylen.Wij nemen thans ivoor^looipig afscheid van 'het poortge'bouwom ons naar het kasteel te begeven. Via eene ouderwetsche ophaalbrug, geheel in den trant vanhet oude huis, dat hier eertijds stond, treden wij het gebouwbinnen, waar iwij worden rondgeleid door een ouden, indienst der familie vergrijsden arbeider, die in het voorportaalvan het slot al dra onze aandacht vestigt op het beeld vaneen ridder; Dirk van Zuylen, de edhtgenoot van

Josina vander Haar. Van het voorportaal komen wij in de reusachtigehall. Door zeer hooge gekleurde vensters, op een waarvan dedomtoren van 'Utredht in zijn volle lengte te zlien ds, valt eengetemperd licht naar binnen. Aan de andere zijde van dezeonmetelijke hall, ontwaren wij de door den heer Cuypers aan-gebrachte gaanderij. Dit is de gaanderij, waarvan ik in denaanvang van dit stuk reeds sprak en die in het oude gebonwniet aanwezig was. Na in de hall nog eenige zich aldaar be-vindende voorwerpen in oogenschouw te hebben genomen,begeven wij ons naar de aangrenzende billardkamer, welke fei-telijk nog min of meer een onderdeel ervan vormt. Wij komennu weer in de hall terug en steken die over teneinde aan deoverzijde nog eenige vertrekken te bezichtigen, waaronder deeetzaal. Al deze vertrekken, welke een deftigen en voornamenindruk maken, zijn, evenals de hall van eikenhouten betimme-ringen voorzien. In deze hall werden in 1898 door de familievan

Zuylen eenige Indische vorsten ontvangen. Wij verlaten nu de benedenverdieping om ons langs eenegemakkelijke trap, gemakkelijker dan men hier allicht zou ver-wachten, naar boven te begeven. Wij Ikomen mu uit op de meer-genoemde gaanderij en vandaar bereiken wij de verschillendeop deze verdieping zich bevindende vertrekken. De voornaam-ste vertrekken, welke wij hier aantreffen zijn: De bibliotheek,de balzaal en de ridderzaal. Vooral de laatste met zijn drie









































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 51 eenmaal uit de schoutambten trokken; voor diens voordrachterlangde de in quaestie zijnde ambachtsfceer van de burge-meester krachtens onderhandsche acte eene erkenning van 80gulden jaarlijks, 'waarbij deze bovendien verder gratis de am-bachtsheerlijkheid moest administreeren. Overmatig gunstigkon de betrekking tusschen de twee autoriteiten in casu nietworden genoemd; immers 'het is niet aangenaam om blijvendom niet diensten te moeten verrichten; processen onder henwaren niet vreemd; de invoering van de gemeentewet heefthier aan veel verouderds een gezegend eind gemaakt. Van debenoeming van den beurtschipper had de ambachtsheer iederjaar een inkomst van 100 gulden; deze kwam te vervallen metde invoering van art. 48 van het reglement op het bestuur tenplatten lande, vastgesteld bij K. B. van 1832 JuH 23. Het uit-oefenen van de ambachtsheerlijke vischrechten heeft het

langststand gehouden; de dienaangaande telken jare gesloten wor-dende paohtcontracten leidden tot rechtsgedingen, die echtereen voor den ambachtsheer in elk opzicht gunstig resultaathadden, zij het ook dat zij hem veel geld kostten en menige er-gernis brachten. Sedert dien worden vischvergunningen ge-geven. Met zooveel verdween in de eerste jaren der 19e eeuw ookhet patronaats- of collatierecht van de kerk van Abcoude. Hoehet zoover kwam, kon de minister van Justitie in eigen per-soon in Maart 1863 niet verklaren; eene niet uitvoerige cor-respondentie van dezen erkent uitdrukkelijk dat het recht vanpatronaat van ouds af aan de ambachtsheerlijkheid verbondenis geweest, doch ihoe daarmede eene vrije predikantsberoepingin ,1828 in overeenstemming is geweest, verklaarde Zijne Ex-cellentie ,,voor het oogenblik niet in te zien&quot;. Aldus zijn ook alle andere, eens op goed geld waardeerbarerechten aan hun eind gekomen; geen kosters, geen school-meesters,

geen brugwachter of hoe dan ook, worden nog doorden ambachts'heer meer benoemd. Men mag zich verheugen,dat de huidige gelukkige bezitter van de heerlijkheid AbcoudeBaambrugge de beteekenis van dit proces van afbraak enverval iheeft gevoeld en de mogelijik'heid van kennisnemen daar-van heeft willen bevorderen door het weinig omviangrijke.maar belangrijke, archief aan ihet rijk in bruikleen te geventer plaatsing in het Utrechtsche depot. Maar nog rest den



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 52 ambachtsheer F. K. C. Timmerhans van Abcoude, eenigenkleinzoon van eerdergenoemd'en G. F. W. Th, C, C, in zijnheerlijkheid iels; te zamen met de Ned. Herv. Gemeente vanBaambrugge voelt hij zich nog verbonden aan de doorludhtigeheeren van Gaasbeek door een tweetal minimale stukjes..heerlijke&quot; grond, die in erfpacht zijn uitgedaan voor einde-loozen tijd tegen twee of drie guldens per jaar&quot;). Blijft dan feitelijk ten slotte alleen de voering van denaam voor de 'huidige bezitter naar de regelen van het B. W,krachtens diens inschrijving in de registers van de Burger-lijke Stand ^''), R.VAN ROIJEN. ^®) Sedert aan de gemeente Abcoude-Baambrugge overgegaan. Red,^'') Anterieur aan de totstandkoming van de Burgerlijke Stand zalmen aan de naamcombinatie De Wijs van Abcoude rechtskracht moetentoekennen. De heer G. F. W, Th. C. C, Timmerhans vermocht, na deaankoop der heerlijke rechten in 1847, die

toevoeging niet meer te bewerk-stellige; zij moet bij verrassing van een toenmaligen ambtenaar van deBurgerlijke Stand bij een doopinschrijving van zijn zoon zijn geschied.
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