


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 Ditmaal hebben wij het genoegen ons 24ste Jaarboekje hethcht te doen zien. Wij staan dus dicht bij ons zilveren jubileum. Het verheugt ons, dat wij, evenals het vorige jaar, nieuweinzenders mogen ontmoeten, die ons met hun pennevruchtenverrassen. Smartelijk zijn wij getroffen door het heengaan van onzenijverigen medewerker A. van Beek, ons onlangs door den doodontvallen. Hoe dikwijls heeft hij ons jaarboekje met een bij-drage van zijn hand verrijkt! Veel dank zijn wij verschuldigd aan hen, die ons in staatstelden dit boekje te laten verschijnen en een onderwerp behan-delden, dat hun aantrekkelijk voorkwam. Mogen velen in deze richting werkzaam worden, vooral de-gene, die bekend zijn met plaatselijke archieven in Niftarlakeof aanteekeningen bezitten over belangrijke onderwerpen! Dankan het jaarboekje van 1937 een jubileum-uitgave worden. DE REDACTIE.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 24ste Jaarverslag Op 25 Juni 1935 werd in het hotel ,,de Kampioen&quot; te Nieu-wersluis de Algemeene Vergadering gehouden. Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom had geheeten, ende afgestorven leden had herdacht, deed hij voorlezing van eenschrijven van den secretaris, die niet aanwezig kon zijn, waar-bij deze mededeelde, dat hij, na drie en twintig jaar het secre-tariaat te hebben waargenomen en gedurende dien tijd de uit-gaven van het jaarboekje te hebben verzorgd, van deze beidefuncties ontheven wenschte te worden. De voorzitter hoopte, dat de secretaris dit besluit zou intrek-ken en er in toestemmen, de vijf en twintig jaren vol te maken,desgewenscht, geassisteerd door zijne dochter. Hij stelde voor, om Mejuffrouw W. F. Grevenstuk te benoe-men als lid van de redactie van het jaarboekje en als adjunct-secretaresse. Dit voorstel werd door de vergadering onder ap-plaus goedgekeurd, waarna

Mejuffrouw Grevenstuk zich be-reid verklaarde, beide functies te aanvaarden. Hierna werd het jaarverslag voorgelezen en de rekening vanden Penningmeester goedgekeurd. Aan de orde kwam nu de jaarlijksche excursie. Voorgesteld werd een excursie naar Haarzuilens of naar Zui-lestein en Amerongen. Dit laatst werd door de vergadering ge-kozen. De voorzitter stelde voor om den Heer Joan Vis, die zich tel-kens verdienstelijk heeft gemaakt, door in de jaarboekjes eenuitgebreid verslag van de gehouden excursies te geven, uit tenoodigen, voortaan als gast de excursies bij te wonen waarmedegaarne werd ingestemd door de leden. Lezingen moeten vooralsnog wegens de hooge kosten en demoeilijke communicatie nog achterwege blijven. Daarna werd besloten weder een jaarboekje uit te geven.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 XII De Heer Trouw zou gaarne zien, dat er een register op deverschenen jaarboekjes kon worden samengesteld. De vergadering ging hiermede accoord, terwijl MejuffrouwGrevenstuk, daartoe uitgenoodigd, zich bereid verklaarde ditwerk op zich te nemen. Pastoor Rientjes vestigde er de aandacht op, dat het wen-schelijk zou zijn, als de deelnemers aan een ercursie van tevo-ren omtrent de belangrijkste zaken werden ingelicht. De voor-zitter zegde toe, dat het bestuur hieraan aandacht zal wijden. Op een vraag van den Heer Trouw aangaande het samen-werken van ,,Niftarlake&quot; met de ,,Provinciale Utrechtsche Wel-standscommissie &quot; kon de Heer Wijmstra antwoorden, dat diecommissie kort na de jaarvergadering een excursie dacht tehouden langs de Vecht. Besloten werd, hiervan in het jaar-boekje mededeeling te doen. Hierna werd de vergadering gesloten. De excursie had weder tot algemeene voldoening plaats. Het

verslag hiervan werd weder door den Heer 'Vis ver-zorgd. Het jaarboekje verscheen als gewoonlijk en vond algemeenewaardeering. Het register op de vorige jaargangen was er reedsbijgevoegd. Het aantal leden is door overlijden of bedanken wegens detijdsomstandigheden heden nog teruggeloopen. Ongetwijfeldzal 't ledental weder toenemen, wanneer de tijden verbeteren. Met de beste wenschen voor het genootschap wordt dit jaar-verslag besloten. J. G. Th. GREVENSTUK, Nieuwersluis, 24 Juni 1936.                                        Secretaris.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 IN MEMORIAM A. van Beek. In September van dit jaar is door den dood van ons heen-gegaan de heer A. van Beek te Weesp, die vanaf 1926 lid vanons Genootschap geweest is. Met meer dan gewone kennisneming hebben wij zijn doods-bericht ontvangen; de overledene toch was inderdaad een trouwen werkend hd van Niftarlake. Hij bezocht telken jare de Algemeene Vergadering te Nieu-wersluis en ontbrak slechts een enkele maal bij de excursies. Hijwas dan altijd vriendelijk, opgewekt en wist de gesprekken nogwel eens een humoristisch tintje te geven. Hoe is hij nog op eender laatste door hem bezochte vergaderingen met jeugdig vuurtegen de vereenvoudigde spelling te velde getrokken! Vanaf zijn lidmaatschap tot aan zijn ziekbed heeft hij regel-matig ieder jaar het Jaarboekje met een historische bijdrage ver-rijkt, bijna uitsluitend de stad Weesp en haar omgeving be-treffende. Weesp en haar grijze historie

was hem lief gewor-den, daarvan sprak en schreef hij gaarne. Uit zijn artikelen, diesteeds in eerlijken en gemoedelijken toon zijn gehouden, spreektliefde en onpartijdigheid. We zullen voortaan zijn sympathieke tegenwoordigheid en in-teressante bijdragen moeten missen, doch de herinnering daar-aan zal bij ons Genootschap nog lang levendig blijven. Hij ruste in vrede! JOAN VIS.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 17 Enkele honderden hebben de tentoonstelling bezocht; na-tuurlijk zou dit getal grooter zijn geweest, als op Paaschdagook de tentoonstelling togankelijk zou zijn geweest. !Maar de Geschilderd portret van de Stichteres van de Manastichtingte Maarssen. ' gedachte opzet, om n.1. een grootere tentoonstelling ,,De Vecht-streek&quot; te organiseeren, staat nu wel in een vasten vorm ,,vanmogelijk zijn&quot; gewaarborgd, als elders medewerking verleend wordt.                    ...... A. E. RIENTJES.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 Ridder-Hofsteden (Vervolg van hetgeen opgenomen in het Jaarboekje 1935 enwoordehjk uit hetzelfde boekwerk, deel XXI). In 't jaar 1536, werdt nader verklaard, dat de eigenaar eenerHofstede, die deeze Vrijdommen begeerde te genieten, van deregte Ridderschap zijn moest, en zijn Hofstede eene regte Rid-der-wooning, dat is,, dat en Huisman zig op dezelve veilig ber-,,gen mogt met lijf en goed, en er in tijd van nood, veihg op,,slaapen&quot;. Men maakte, tenzelfden tijde, ook een Lijst van allede Huizen, die toen door 's Lands Staaten voor riddermaatigerkend werden, volgens welken lijst het getal der riddermaa-tige Huizen is drie en zestig, die allen na 't jaar 1536 voor Rid-derhofsteden zijn erkend geworden, hieronder naar orde van't A, B, C geplaatst, waarachter het jaar van erkenning. Ter Aa.................. 1536 Amelisweerd............... 1537 Amerongen ............... 1597 Borgestein ............... 16^2 Beverweerd ............... 1536

Blikkenborg ............... 1537 Bolestein.................. 1538 Bottestein.................. 1538 Broekhuizen............... 1629 Doorn .................. 1536 Draakestein of Draakenburg bij Emmenes ............... 1536 Draakestein de Vuursche ...... 1642 Den Eng.................. 1536 Geerestein ............... 1536 't Gein, nu Oude Gein......... 1536 Groenewoude, gen. Amelisweerd 1538 Gunterstein ............... 1539 De Haar ............... 1536 Ten Ham ............... 1536 Hardenbroek............... 1536



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 19 Harmeien ............... 1536 Heemstede .............. . 1536 Ter Horst .............. . 1536 Hinderstein .............. . 1538 Jutfaas, nu Rijnhuizen........ . 1536 Jutfaas, nu Rijnestein ........ . 1536 Kersbergen .............. . 1538 Langerak................. . 1640 Lievendaal .............. . 1536 Lokhorst................. . 1536 Loenersloot .............. . 1536 Lunenburg .............. . 1538 Ter Meer, tot Maarsen ..... . 1536 Moersbergen.............. . 1539 Meyert, of Mijdrecht ........ . 1536 Natewisch .............. . 1536 Nyenrode .............. . 1536 Nijveld................. . 1536 Oudaan................. . 1536 Rueel, nu Ruwiel........... . 1536 Rijnauwen .............. . 1536 Rijnenborch.............. . 1536 Rijnswoude .............. . 1536 Rijzenburg .............. . 1536 Sandenburg .............. . 1538 Schalkwijk .............. . 1536 Schonauwen.............. . 1536 Sterkenburg .............. . 1536 Vleuten................. . 1536 Vliet ................. . 1538 Voorn ................. . 1539 Vredeland .............. . 1680

Vroonestein.............. . 1538 Vuilkoop................. . 1538 Waayestein .............. . 1642 Weerdestein.............. . 1538 Woudenberg, gen. Groenewoude 1537 Woudenberg.............. . 1674 Wulven................. . 1536 Zeist ................. . 1536



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 20 Zuilen .................. 1536 Zuilenburg ............... 1536 Zuilestein ............... 1536 De meesten deezer Riddermaatige goederen zijn aan 't Stigtvan Utrecht leenroerig, eenigen aan de Graaflijkheid van Hol-land; eenigen aan bijzondere Huizen en Heerlijkheden; enke-len zijn tinsgoed, enkelen vrij eigen goed. Het Lid der Edelen,iemand in de Orde willende beschrijven, plagt dien, volgenseene schikking, daar op, na 't afzweeren van Filips den II, be-raamd, aan de drie Leden der Staaten voor te slaan, die danoordeelden, of hij de vereischte hoedanigheden hadt, of niet.De Edelen hebben egter, somtijds, begreepen, dat zij nieuweLeden beschrijven konden, zonder dat zij ze den Staaten behoef-den voor te stellen. Doch het eerste en derde Lid, met naamede Stad Utrecht, hebben zig hiertegen altoos verzet, beweeren-de dat iemand in de Orde der Ridderschap kan beschreevenworden, dan die den drie Leden der Staaten vooraf was

voor-gesteld. Ook werdt dit, in 't jaar 1667, bij de drie Leden, een-paariglijk goegevonden. De Edelen, hun Lid willende ver-meerderen, moesten daarvan kennis geeven aan de Gedepu-teerde Staaten, opdat er de Staaten ten spoedigsten op zoudenkonnen beschreeven worden. De persoonen, welken men be-schrijven wilde, moesten van de waare Christelijke Gerefovmeerde Religie zijn. Zij moesten van eene Riddermaatige ge-boorte wezen, en daarvoor, van de drie Leden erkend worden. Zij moesten eene Ridderhofstad bezitten, welke insgelijksdaar voor bij de drie Leden der Staaten erkend was. Edelluidenuit eene andere Provincie moesten hunne Riddermaatige Hof-stede twee jaaren bezeten, en twee jaaren in de Provincie ge-woond hebben, eer zij beschreeven mogten worden, indien zijhunne Hofstede, door huwelijk met eene Utrechtsche Erfdog-ter, hadden bekomen. Doch zo zij,, bij erfenisse of successie.aan hun vervallen ware, vier-, en zo zy ze gekogt hadden, zesjaaren. Wijders, moesten zij

volkomen vier en twintig jaarenoud zijn, en vijf en twintig duizend guldens aan vaste goederenbinnen de Provincie van Utrecht gelegen, bezitten. Vader en zoon, en heele- en halve Broeders mogten niet tegelijk beschreeven worden. Ook mogt niemand zitting neemen,dan die, vooraf, zijne Krijgs- en Regeer.ingsampten, met deezezijne waardigheid onbestaanbaar, hadt afgelegd. Breukelen, October 1936.                         J. D. RASTERT.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 22 Renaissance-beeldhouw- en snijwerk ontstaan en de orgelkas-ten behoorden mede onder de grootste stukken van dat genre. In Nederland zijn slechts zeer weinige exemplaren overge-bleven. Zoo bevinden zich in het Rijksmuseum te Amsterdamenkele kasten, of liever fronten uit de XVIe eeuw, afkomstiguit de kerken van Harenkarspel, Scheemda en Utrecht. In hetNederl. Museum voor Geschiedenis en Kunst is nog een ge-deelte van de prachtige orgelkast uit de kerk van Naarden. Vanhet sierlijke schrijn van de Sint Laurenskerk te Alkmaar, in 1511door Hans van Coblentz gemaakt, is alleen de galerij nog inoorspronkelijken toestand. De kast van Rhenen is verknoeid,die van de St. Bavo te Haarlem is geheel verdwenen, een fraaieteekening van Pieter Saenredam bewaart nog de herinnering eraan. En zoo zouden we door kunnen gaan. Elke plaats en pa-rochie van eenige beteekenis had haar orgel met kast en front.We lezen V3.n

een 'Orc[Ci&quot; dat reeds in 1384 in de Martinikerk teArnhem geplaatst werd. Het was het oudste orgel van Neder-land en gemaakt door Priester Henric Bomert; Evert, de kisten-maker heeft daarbij de kast gemaakt, met deuren kon het afge-sloten worden. Een kwart eeuw vroeger werd het beroemde orgel van Hal-berstadt, het oudste in Duitschland, door den Priester NicolaasFaber gebouwd. Het kwam toen meer voor dat de Priesters alsorgelbouwers optraden, zooals de monniken veelal kathedra-len bouwden. De Illustre Broederschap van O.L. Vrouw te's Bosch kreeg zijn orgel in 1436. Aanvankelijk in de XlVe en XVe eeuw waren de kasten zeereenvoudig en alleen op practisch nut berekend, doch toen hetnut van de kast op den achtergrond geraakte, ging men zich uit-sluitend toeleggen op artisticiteit, op decoratie en sierlijkheid. Endat men dan ook wel eens tot overdrijving oversloeg, laat zichlichtelijk begrijpen. De fantasie en scheppingsdrang warenschier onuitputtelijk. Zooals de Nederlandsche

contrapuntistenvan de XVe eeuw een ongekend groot aantal muzikale compo-sities geschapen en in de Gouden Eeuw de Hollandsche schil-ders een niet te overziene schat van kostbare doeken nagelatenhebben, zoo heeft het schrijnwerkers- en beeldhouwersgilde vanden Renaissance-tijd zijn krachten en talenten besteed aan devervaardiging van tallooze houtsnijwerken, o.a. ook de orgel-fronten. En evenals op het gebied van muzikale en picturale
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1936 29 stuur van Abcoude. In het voorjaar van 1904 is het in de R.K.Kerk aldaar geplaatst, De heeren Mengelberg en Maarschal-kerweerd, resp. beeldhouwer en orgelmaker te Utrecht, haddenhierbij een uiterst moeilijke taak. De kast was veel te groot voorde koorruimte vmi de Katholieke Kerk, daarenboven lag zij intallooze kleine stukken uit elkaar. Zij moesten daarom beginnen met veel van de versierselenweg te laten. Eendeels was dit een verk'es, anderzijds was hefook weer een aesthetisch voordeel, om_^dat daarmede veel wafsmakeloos was, verdween. Na rijp overleg, met passen en metenzijn zij toch ern geslaagd een stemmig en schoon geheel samente stellen, dat het karakter van de middelceuwsche kern gaaf be-houden heeft, dat volkomen paste in de koornis en bovendienzich harmonisch aansluit bij het interieur van de fraaie Gothi-sche Kerk. De kroon werd op het werk gezet door de exquise wijzewaarop

de kunstschilder J. F. H. Janssen te Zevenaar op aan-wijzing van Mengelberg het front gepolychromeerd heeft. De Renaissance-kleuren van goud, rood en blauwgroen, af-gewisseld door het zilvergrijs van de pijpenbundels, zijn eenweelde voor het oog en frappeeren immer weer. Waarlijk, de R.K. Kerk van Abcoude bezit in dit front eenkostbare kunstschat van lang voorbije geslachten, een heerlijkegetuigenis van den religieuzen kunstzin onzer voorvaderen. JOAN VIS. Abcoude, October '36.









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)
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