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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 L S. Aan twee gevaren is dit jaarboekje ontkomen; aan dat vanschaarschte aan auteurs en aan dat van schaarschte aan papier.Het eerste was een verrassing voor de redactie-commissie,het tweede voor den drukker. Vele periodieken mogen thans niet meer verschijnen, maarons jaarboekje blijkt in dezen tijd van bezuiniging het papierwaard te zijn en ook niet gemist te kunnen worden. Dit is weleen voldoening voor hen, die het samenstelden, wier hulp ooksteeds hoogelijk wordt gewaardeerd. Het jaarboekje van 1942 wordt aan hun zorg in het bijzon-der aanbevolen, want dan bestaat ons genootschap 30 jaaren dient het feestelijk voor den dag te komen. Stellig zullenvele schrijvers willen samenwerken tot het verkrijgen vaneen passend feestgewaad. DE REDACTIE.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 XX lukken, zoodat hij zich wapende meteen bootshaak en daarmede naar denstier stootte. Deze keert zich om enwerpt den man onder den voet, debootshaak was in stukken gebroken.Trijn Jans, zijn vrouw, niettegenstaan-de zij op het uiterste zwanger was,komt mede met een haak gewapendharen man te hulp. Toen viel de stierhaar aan, nam haar op de horens en slingerde haar de lucht in, zoodat zij deerlijk verwond werd,met dat gevolg dat de vrucht nederviel en terecht kwam in'n waterplas, liggende moeder en kind, beiden levend, omtrenteen huis lengte van elkander gescheiden. Man en vrouw zijnbeiden kort daarop overleden, doch het kind heeft nog bijnaeen jaar geleefd. Van dit wonderbare voorval, zoozeer in dengeest vallende van de Hollanders uit dien tijd, bestaan eengroot aantal prenten, waarvan in de verzameling Honig eeneenige collectie aanwezig is&quot;. En verder lezen wij nog ,,ln dekruiskerk

aan de westzijde te Zaandam, waar Jacob Eg en zijnvrouw begraven zijn en het kind werd gedoopt, werd tereeuwige memorie een groot geschilderd tafereel opgehangendat steeds vele kijkers naar de ,,Bullekerk&quot; lokte, hetgeensoms stoornis in den dienst teweeg bracht, zoodat het kerk-bestuur het tafreel in 1835 heeft doen bedekken met een verf-laag, welke echter in later dagen weder is weggenomen&quot;. Hiermede nemen we afscheid van de Zaansche Oudheid-kamer en danken den heer Honig voor de prettige wijze, waar-op hij ons rnet alles deed kennismaken. Vervolgens ging het naar de oliemolen ,,Het Pink&quot;. Nu moetik een bekentenis doen. Niettegenstaande het enthousiasme, waarmede de heer Boorsma ons rondwilde leiden heb ik van dezen molenniet meer gezien dan het knusse ver-trek waar wij een kopje thee kregen.Hoe ik tot dit verzuim ben gekomen,zal ik U vertellen. Vanaf het moment dat wij voor ,.DeWaakzaamheid&quot; te Koog uit de auto-bus

stapten hebben wij vanwege detijdsomstandigheden alles loopende



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 XXI moeten doen. Niet alleen dat dit vermoeiend is, maarhet kost ook veel tijd, zoodat het al laat was toen wijbij ,,Het Pink&quot; aankwamen. De dag mocht voor mij niette lang duren daar ik pas van een ernstige ziekte hersteldwas. Na het nuttigen van het kopje thee zijn wij dan ook huis-waarts gegaan. Ik hoop, dat U mij dit verzuim niet ten kwadezult duiden. Ter vergoeding van dit verzuim, wil ik U nu nogwat mededeelen over de taal der molenwieken, 'k Wil hierdadelijk aan toevoegen, dat ik in 't geheel geen specialist benop 't gebied van die wiekentaal. 'k Ben daarvoor leentjebuurgaan spelen bij de heeren C. Visser, A. ten Bruggencate en J.Schregardus, schrijvers van het boek ,,Onze Hollandsche Mo- len&quot; 2de reeks.Wie over de tee-kens met molen-wieken dus meerwil weten, leze ditboek. Het gebruik ommet molenwiekengevoelens te ver-tolken of mede-deelingen te doen is al zeer

oud. Hetbehoeft ons niet teverwonderen datmen hiertoe is ge-komen. Voor velemolenaars was hetvanwege hun ge-isoleerde ligging vooral in denherfst en in denwinter niet ge- makkelijk om boodschappen naar de bewoonde wereld te krij-gen. Hun molen was echter op groeten afstand te zien, duswas het eigenlijk heel gewoon, dat de man met z'n wiekenging schrijven. Moet een molen voor langen tijd stilstaan, dan plaatst mende wieken onder een hoek van 45 ° met den horizon. De molenstaat dan ,,overhek&quot; of ,,overkruis&quot;. In de Vechtstreek is ditb.v. de stand van de watermolens in den zomer. Deze standis voor een lange periode ook logisch te verdedigen. Dit is destand, waarbij de wieken het minst de lucht in steken, hetgeennatuurlijk voor blikseminslag het gunstigst is. Helaas is hetook de stand voor den buiten gebruik geraakten molen, die opden slooper wacht. Wordt een molen 's avonds na volbrachtedagtaak stilgezet dan staat hij ,,op een

roede&quot; of ,,met eenroede voor de borst&quot;. Ook dit is een logische stand, 's Morgenskan dadelijk de onderste wiek met het zeil worden belegd enzoo vervolgens de anderen. In Belgisch Vlaanderen staat een molen ,,te bedelen&quot; of









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 Parochie van den H. Willibrorduste Vleuten. Vleuten vond ik het eerst vermeld in het jaar 1228, toenPaus Gregorius IX bevestigde de bezittingen van het kapittelvan Oud Munster te Utrecht, o.a. in Vleuten gelegen. ^) De parochie Vleuten, toegewijd aan den H. Willebrordus enbehoorende onder het kapittel van Oud Munster, bestondreeds in de XIII eeuw, want op 4 Mei 1267 vermaakte Lambert,kanunnik van Oud Munster en officaal van Utrecht een jaar-lijksche rente van 12 ponden uit zijn goederen in de parochieVleuten gelegen, aan het kapittel, om daarvoor zijn memoriete houden.&quot;') De nog bestaande oude toren dateert uit de XIII eeuw. In de kerk was een vicarie en een altaar ter eere van denH. Antonius, waaraan Hubertus van Themaat op 3 Febr. 1301bepaalde goederen vermaakte, waarvoor jaarlijks op het St.Antoniusaltaar H. Missen moesten gelezen worden. ^) Ook was er in de

kerk een Maria-altaar, waarop in 1471 eenO.L. Vrouwebroederschap werd gesticht. Het doel van deze Broederschap was de onderlinge eens-gezindheid en vriendschap aan te kweeken en te bevestigen. Om dit te bevorderen bevatte het reglement eenige bepalin-gen, waardoor op de aller eerste plaats het geestelijk elementnaar voren werd gebracht, waardoor de broeders en zustersrond het altaar werden samen gebracht. Op lederen Zondagmoest na het bidden van de Getijden van den dag een H. Misworden gelezen op het O.L. Vrouwe-altaar voor de levende enoverledene broeders en zusters, waarna de priester, zooalszulks toen gebruikelijk was, memorie moest houden, n.I. opde graven der overledenen bidden de ,.Miserere&quot; en ,,de Pro- 1) Brom. Regesten. No. 783. ^) Brom. Regesten. No. 1630. ^) Dodt van Flensburg. Archief. Il, 276.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 fundis&quot;. Ook moest op lederen Woensdag een gezongen H.Mis worden opgedragen eveneens voor de levende broedersen zusters en evenals boven een memorie worden gehouden. Vervolgens moest ieder jaar op een bepaalden dag eenbroedermaaltijd worden gehouden, waaraan alle leden ver-plicht waren deel te nemen, en die niet kwamen moesten evengoed hun aandeel betalen. Den volgenden dag moesten allenter kerke komen, waar dan een vigilie van negen lessen moestworden gehouden met negen brandende kaarsen, waarna eenrequiem voor de overleden broeders en zusters moest wordengezongen. De pastoor ontving daarvoor twee en de vicaris ende koster ieder een stuiver. Daarna moesten de twee procu-rators, die het beheer voerden, hun jaarrekening doen. Tevenszal men een nieuwen procurator voor den aftredende verkie-zen, en dan eerst zal de maaltijd worden gehouden. Voor

denmaaltijd waren ook eenige regels vastgesteld; wie gedurendeden maaltijd woorden krijgt met een anderen broeder of zusterkan door den procurator buiten de broederschap gesloten wor-den met een boete van drie Fransche gouden schilden, bene-vens zijn aandeel in de kosten van het loopende jaar. Mochtde twist tot een gevecht uitbarsten met messen, kannen, stoe-len enz. dan verbeuren de schuldigen ieder drie schilden alsboven en vervallen in de kosten der verpleging van hen, diegekwetst mochten zijn. Ten slotte moest bij overlijden voor ieder lid een requiemworden opgedragen, welke een maand na den sterfdag moestgeschieden. De Broederschap verkeerde echter reeds vrij spoedig in be-krompen omstandigheden, zoodat joffer Aleyt, weduwe vanJhr. Berend van der Haer drie morgen land kocht, welke deBroederschap bezat en schonk deze 3 April 1523 weer aan deBroederschap terug, onder de verplichting, dat ten eeuwigedage op lederen Maandag op het O.L.

Vrouwe-altaar een H.Mis moest gelezen worden en voorts drie jaargetijden met vi-gilie op den 2en, 3en en 4en Zondag in de Vasten voor dezielerust van Jhr. Daem van der Haer, diens gemalin en kin-deren. Op 7 Maart 1568, nadat 's jaars tevoren de kerk was ge-beeldstormd en geplunderd, vernieuwde men de oorspronke-lijke stichtingsoorkonde, welke veel door den tijd had geleden. Doch de tijd was niet gunstig, om de Broederschap tot een









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 door het kapittel van Oud Munster te Utrecht als pastoor teVleuten was aangesteld, op zijn post en was hij hier nog in1593 in het volle genot van de pastoriegoederen ,,ende doetgroote verstooringe in den kerckedienst met heymelick tetrouwen. De kerck leyt geheel in 't wilt ende is nog vol ge-schilderde beelden en outaeren.&quot; ^) Gelukkig bleef pastoor van Segvelt tot in Mei van 1611 voorVleuten behouden, met het gunstig gevolg, dat het katholiekgeloof in aller harten bleef leven. Vleuten is alzoo nooit zonder priester geweest. In den aan-vang vonden zij bescherming en onderdak bij de katholiek ge-bleven kasteelheeren van Uten Ham, de Hegge in Themaat enanderen. Immers op de Synode van 1612 te Utrecht gehoudenklaagde de ,,kerckedienaer van Vleuten, dat Joncker Uyten-ham een paep hield op zijn huys onder decksel zijn kinderente laten leeren, ende ondertusschen door de pauselijke exer-citien 't

volck seer vant gehoor des goddelijcken Woords ver-vreemde, dat van gelijcken deselve exercitien opt huys Nij-veld onderhouden werden tot groot afbreuck van de religie. ^) In 1634 werd Jhr. IJsbrand van Ravenswaay, heer van deHegge in Themaat en van het Huis ,,den Eijk&quot; op zijn huis aanhet altaar, waar hij de H. Mis diende, overvallen, gewond enstierf. ^) Joannes van Aelst te Utrecht geboren in 1573 en baccelierin de godgeleerdheid werd in 1628 pastoor te Woerden, waarhij een kommervol bestaan had, vanwaar hij dan ook vertroken in 1631 pastoor werd te Vleuten. Hij hield zijn verblijf ophet kasteel Vleuten, dat destijds het eigendom was van dekatholiek gebleven jonkers van Schoordijk van Rijnauwen,doch hij kerkte ook op het kasteel de Ham van Jhr. JohanUtenham van Wanroy. Tevens bediende hij ook Harmeien,Spengen, Kockengen en de Meern. Hij vestigde de statie op't Hoog, een goed eind buiten Vleuten. Hij bleef hier tot zijndood, welke in 1673 voorviel te

Utrecht, waar hij toevalligvertoefde. *) Joannes van den Eijnden, een Utrechtenaar, volgde hem op,die hier 31 Dec. 1700 overleed. &quot;) 1- 2' Hist. Gen. Bijdr. en iMeded. VII, 247. Reitsma en v. Veen. Acta Prov. en Part. Synoden, blz. 340. =) Arch. Aartsb. Utr. XXV, 269.4) Arch. Aartsb. Utr. X, 187, 188; I, 425.<*) De Katholiek. 1872, II, 255.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 -7::Lr=z_i=z^ Het Gemeentewapenvan Nederhorst den Berg. In een artikel over ,,De Gemeentewapens in de Vechtstreek&quot;van de hand van wijlen den heer J. G. Th. Grevenstuk in hetjaarboekje van het oudheidkundig genootschap ,,Niftarlake&quot;van 1917, staat over het wapen van Nederhorst den Berg aan-geteekend, dat het wapen, tengevolge van een schrijven vanden Schout, dd. 18 Augustus 1819 is vervallen en dat het reeds30 September 1818 was toegekend aan de Ambachtsheerlijk-heid. Hieruit blijkt dus, dat de gemeente Nederhorst den Berg nietin het bezit was van een gemeentewapen. Bij officieele ge-legenheden werd steeds met toestemming van den Ambachts-heer van Nederhorst van het wapen van de heerlijkheid ge-bruik gemaakt. In dit verband verdient vermelding, dat op dekeerzijde van den burgemeesterspenning het wapen van deheerlijkheid Nederhorst prijkt. Nu

aan de gemeente Nederhorst den Berg, bij besluit vanden Secretaris-Generaal van het Departement van AlgemeeneZaken van 14 Maart 1941, nr. 7, een wapen is verleend, is het







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 16 Met het schrijven van den Hoogen Raad van Adel van25 October 1929, bovengenoemd, was het gemeentebestuurvan Nederhorst den Berg het niet eens. Nogmaals werd ver-zocht om een duplicaat der omschrijving met teekening vanhet wapen te mogen ontvangen. Verder schreef het gemeente-bestuur o.m.: ,,Deze gemeente is volgens Uw opgemelden brief in,,haar wapen bevestigd bij besluit van den Hoogen Raad,,van Adel van 10 Juni 1818, terwijl de Ambachtsheerlijk-,,heid Nederhorst den Berg, volgens den brief d.d. 18 Au-,,gustus 1819, no. 149, is bevestigd in het bezit van haar,,wapen, bij besluit van den Hoogen Raad van Adel van,,30 September 1818. ,,Wij mogen dus veronderstellen, dat zoowel de ge-,,meente als de Ambachtsheerlijkheid in haar wapen is be-,,vestigd. Voor het plaatsen der aanteekening, dat het,,wapen dezer gemeente vervallen is, heeft de inhoud van,,den brief van den Schout

dezer gemeente dd. 18 Augus-,,tus 1819, naar onze meening geen aanleiding gegeven. ,,Wij mogen dus aannemen, dat de aanteekening op eene,,vergissing berust en onze gemeente dus wel in het offi-,,cieel bezit is van een wapen&quot;. Om onbegrijpelijke redenen is op dezen brief van den Hoo-gen Raad van Adel geen antwoord ontvangen en is de zaakverder zonder resultaat blijven rusten. Het gemeentebestuur van Nederhorst den Berg nam echterop 23 November 1940 opnieuw het initiatief om in het bezit tekomen van een wapen en richtte over deze aangelegenheid eenuitvoerig schrijven aan den Hoogen Raad van Adel, onderoverlegging van een afschrift van den brief van 18 Augustus1819. Reeds op 29 November 1940 werd van den Secretaris vanden Hoogen Raad van Adel bericht ontvangen, dat de ge-meente Nederhorst den Berg inderdaad geen officieel vast-gesteld wapen bezat. Inmiddels zou de Hooge Raad van Adelechter deze aangelegenheid ter hand

nemen. Bij brief van 24 Maart 1941 berichtte de Secretaris van denHoogen Raad van Adel, dat aan de gemeente Nederhorst denBerg een wapen was verleend, waarvan de beschrijving luidt
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 20 of Gabelle over de Brugge en van de scheepvaert onder deBrugge van de Vegt tot Loenen&quot; van ouds een winstobject isgeweest en dat zij dit ten koste van alles moest blijven. Gierigeen inhalige bezitters zullen jaar op jaar uit de brug hebben ge-haald wat er uit te halen viel tot groot ongerief van de ge-bruikers; zoo rigoreus mogelijk pasten zij de bestaande tarie-ven toe en interpreteerden een twijfelachtig geval in hunvoordeel; ja, ik heb reden om aan te nemen, dat in den loopder tijden usances zijn ingeslopen, die niet wettelijk gefun-deerd waren. Ik denk hierbij aan de gelden, die geheven wor-den te Loenen van onder de brug doorvarende schepen, dekleinste vaartuigjes niet uitgezonderd, waarschijnlijk in na-volging van wat gebruikelijk was bij de bruggen van Nieuwer-sluis en Vreeland. Bij deze laatste plaatsen was de toestandechter geheel anders: de gemeenten Utrecht en Amsterdamzijn of waren

eigenaressen van deze bruggen en van oudsherressorteert het onderhoud van het jaagpad langs de rivier deVecht bij haar. Elk schip, dat aldaar de brug passeert, onver-schillig of de brug wordt opgetrokken of niet, wordt ver-ondersteld van het jaagpad te hebben gebruik gemaakt, en isdus belastingplichtig. Het octrooi van 3 Aug. 1624 van de Loenensche brug, hier-onder afgedrukt, spreekt ten minste duidelijke taal, waar ver-meld staat dat ,,van elck schip ofte schuyt daervoor die vall-brugge ter begeerte van schipper soude worden opgetogen,t'elcken reyse twee blancken&quot;, zal worden betaald. Hier wordtdus nadrukkelijk gestipuleerd, dat de brug worde opgehaald;en niet alleen dit, doch ook, dat dit zal geschieden ter be-geerte van den schipper, blijkbaar ter voorkoming van moge-lijk misbruik in den vorm van uitbuiting van schippers ofwatersportliefhebbers door al te groote gedienstigheid vanden tolgaarder. Toch zou deze toestand nog langen tijd bestendigd zijn ge-bleven in

weerwil van de strubbelingen, die zich in den loopder tijden bij de invordering der tolgelden hebben voorgedaan,als niet twee zwarte, onheilspellende schaduwen haar zonnigen lucratief bestaan waren komen verduisteren: n.1. hetMerwedekanaal en de electrische bascuulbrug bij de Bloklaan-,het Merwedekanaal, dat zoo goed als alle goederenvervoerlangs de Vecht voor zich opeischte en de Nieuwe Brug, diehet voornaamste wegverkeer voor haar rekening nam. Hier-











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 25 ,onvermindert d'selve, by provisie realycken geexecuteert,soude worden by den officier van Cronenburgh, ende dat den,pagter, collecteur, ofte brugbewaerder met nyemant soude,mogen conniveren ofte accorderen sonder voorweten van,Heere van Cronenburgh belangende de voors boeten, Dat,nyemant van voors. bruggelden ende dependentien van dien,soude vry syn, als die van dese vergaderinge, off de Heeren.Gecommitteerde Raden, ende die den Heer van Cronenburgh,t'selve soude mogen vergunnen, van alle welcke voors.,puncten ende conditien, Den vertoonder versogte oitmoedelic,onsen brieve van octroy in forma ende dat d'selve mochten,geregistreert werden, so ende daer wij bevinden souden te,behooren, t'welcke den vertoonder vertroude, dat te min by,ons soude werden gedifficulteert, doordien onder ende boven,syne voors. heerlyckheyt van Loenen gelycke bruggen

ge-,slagen syn ') volgens de octroyen daervan verleent, Soo ist,dat wy de voors. saecke ende versoucke overgemerct ende,genegen wesende ter bede van Heere Remonstrant, Tot accom-,modatie van Syn Ed.ts. ingesetenen, ende andere de Riviere,van de Vegt moetende passeren, uyt onse rechte wetenschap,volcomen macht ende authoriteyt, denselven geoctroyeert,,vergunt, ende geconsenteert hebben, octroyeren, vergunnen,ende consenteren mits desen dat hy sal mogen leggen een,brugge over de Vegt, in plaetse vant veer, dat den heere ver-,toonder tot nog toe over de voors. Vegt heeft gehadt, ende,also d'selve bruggen soo int maecken als onderhouden veel,sal comen te costen, hebben wij den selve geaccordeert te,mogen opstellen het navolgende bruggelt, als van elcke,wagen passerend ingespannen synde met twee, drie ofte vier,paerden twaelff penningen, een paert ses penningen, elck,hoornbeest ses penningen, elck mensch twee

penningen, een,vareken, ende een schaep elck vier penningen mits dat de,sooglammeren ende soogbaggelen vrij sullen syn, van een,drift varekens van ses ende daerover t'samen een st., voor een,kudde sch&epen van ses ende daerover een stuver, ende dat,nyemant soo verre het clockeslag van Loenen streckt, wagens,,paerden ofte andere beesten over de Vegt sal mogen setten,met schuyten, schepen, ofte schouwen tot nadeel van voors.,bruggelt, op peyne van te verbeuren t'elcken reyse drie ^J Bedoeld zijn die van Nieuwersluis en Vreeland.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 29 eenigen tijd geleden plotseling buiten werking gesteld totgroot ongerief van den gaanden en komenden man. De burge-meesters van Loenen en Loosdrecht kwamen wijselijk over-een, de onkosten van de exploitatie gelijkelijk te verdeelen,hangende een definitieve regeling, want een brug kan daarnoode gemist worden. Maar ook het type speelt een rol; ditzag de gemeente Amsterdam in, toen de zoogenaamde MagereBrug over den Amstel dringend herstel behoefde. Het oudetype ophaalbrug, dat zoo harmonisch in deze omgeving paste,werd gecontinueerd in weerwil van modernere vindingen. Tochkan men er niet aan ontkomen, dat het oude op den duur moetplaats maken voor het nieuwe, het artistieke voor het prac-tische, maar dat dit niet zonder strijd geschiedt, daarvoorzorgt de dualiteit in den mensch, die hardnekkig vasthoudtaan het oude en tegelijkertijd haakt naar het nieuwe,

hetgeenhet nageslacht vaak voor zeer moeilijke beslissingen plaatst. J. H. ROOSENSCHOON.Amsterdam, Juli 1941.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941

























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 (Foto Archief Schrijver).



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 De Ned. Herv. Kerkte Nederhorst den Berg. Het interieur van het mooie kerkje op den heuvel te Neder-horst den Berg is in 1939 gerestaureerd. Het koor, met zijnkoepelvormige binnenkap werd bij de kerkruimte gevoegd.Het 300 jaren oud zijnde eikenhout van preekstoel, doopvont,dubbel gestoelte van de Heerlijkheid en het koorhek, werdontdaan van een laagje vernis. De kerk werd van eikenhoutenbanken voorzien. De preekstoel, het orgel en het genoemdedubbel gestoelte van de Heerlijkheid werden verplaatst enbevinden zich nu bij den vierkanten toren. Deze is evenalsde Kerk uit tufsteen opgetrokken en heeft een zeshoekigenmet leien gedekten spits. Deze toren behoort aan de Kerke-lijke gemeente, die ze dan ook onderhoudt. Zij is voorzien vaneen klok met slagwerk, die om 12 uur voormiddag, bij denaanvang der Godsdienstoefeningen en bij begrafenissen geluidwordt. Vroeger werd

zij ook gebruikt ter afkondiging vanondertrouw. In de klok is een randschrift gebeiteld, waarondereen zes-regelig versje. Dit randschrift, met versje luiden alsvolgt: IN HET JAER ONZES HEEREN 1790 WANNEER DEHEERLYKHEID NEDER-HORST CS.: NOG ONVERDELT WAS: ONDER DE WEL EDELE GEBORENHEEREN MEESTER THOMAS ADRIAAN ELIAS EN HENRY PHILIPPE HOPFZYNDE TOEN PREDIKANT HENRICUS RAPPARDVS:SCHOVT THEODORVSKOPPEN : KERKMEESTEREN JAN DE HEER : HENDRIK VAN HILTFN :EN DE MAKER VAN DEEZE KLOK HENRICVS PETIT. ^ MYN SCHOON GELVID. WEL EER VERLOREN DOCH NV DOOR HOPES HUIS HERBOREN WAS WEL SANCT THOMAS TOEGEWYD. ^ MAAR ZAL NV VOOR DEN GODSDIENST STREKKEN OM IDER TOT ZYN PLIGT TE WEKKEN SO WEL IN DRVK ALS VREVGDENS TYD. ^ H. POS A.zn.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 Jaarverslag van de Commissie voor de Vecht en hetOostehjk en WesteHjk Plassengebied. Wanneer dit Jaarverslag wordt uitgebracht, zal het vijf jarengeleden zijn, dat de Commissie voor de Vecht en het Oostelijken Westelijk Plassengebied werd opgericht op initiatief vanhet Oudheidkundig Genootschap ,,Niftarlake&quot;. Gedurende die vijf jaren is wel zeer duidelijk gebleken, dater steeds voldoende stof ter behandeling aanwezig is, terwijlde welwillende medewerking, die wij daarbij steeds van auto-riteiten en deskundigen mochten ondervinden, ons aanspoort,onze werkzaamheden met kracht voort te zetten. Moesten we ons in het vorige jaar met het oog op de bij-zondere tijdsomstandigheden een oogenblik beraden, wat tedoen, al heel spoedig gordden we ons opnieuw aan tot denstrijd tot behoud van het schoone in onze Vechtstreek. Onze vorige Jaarvergadering stond in het teeken van

de,,Beplanting van den weg&quot;. We herinneren hierbij aan de toengehouden lezingen van de Heeren Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwerover ,,De ligging van den weg in het polderlandschap&quot; en Ir.G. Overdijkink over ,,De wegbeplanting in onze streek&quot;. Enal hebben we ons dit jaar weinig tot deze onderwerpen kunnenbepalen, toch zullen ze steeds onze aandacht blijven vragen. Met genoegen maken we melding van het feit, dat de actevan oprichting onzer Stichting vorig jaar voor Notaris J. M. C.van Kempen te Loenen aan de Vecht werd gepasseerd, hetwelkdoor hem geheel belangeloos werd verricht, waarvoor hemhier gaarne een woord van dank wordt gebracht. Dientengevolge kon onze postgirorekening thans ten nameder Stichting worden gesteld. De behoefte werd gevoeld, om ons briefpapier en enveloppeneen waardig en in verband met de samenstelling onzer Com-missie practisch aanzien te geven. Ons medelid, de Heer G.Adriaans, Architect te

Amersfoort, ontwierp daarvoor een



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 46 vignet, waarin hij bijzonder slaagde. Wij wilden met een enander tot uiting brengen wat ons werk is, waartoe wij de woor-den van Contantijn Huygens tot de onze maakten: ,,lck sit op Hofwyck, staegh aen Goudestein en denclc,,En vliede van myn vliedt om voor Uw Vecht te Vechten'. VINKEVEEN EN WA VERVEEN: De concept-uitbreidingsplannen voor de BaambrugscheZuwe, Groenlandsche Kade, Hoflandschen Dwarsweg (Provin-cialen weg) en Plaswijk konden wij het Gemeentebestuur vanVinkeveen en Waverveen aanbieden. Door de Provinciale Be-bouwingscommissie te Utrecht werden deze plannen in be-handeling genomen en het Gemeentebestuur uitgenoodigd,deze in een vergadering toe te lichten, waarbij ook de Burge-meesters der aangrenzende gemeenten Abcoude, Mijdrecht enWilnis tegenwoordig waren. Het doet ons genoegen, te kunnen mededeelen, dat dezeplannen een waardeerende

beoordeeling genoten van de Be-bouwingscommissie; aan het Gemeentebestuur van Vinkeveenen Waverveen werd in overweging gegeven, de totstandko-ming daarvan te bevorderen. Het plan voor de ,,kern&quot; der Gemeente Vinkeveen en Wa-verveen ondervond eenige vertraging in verband met de aan-hangige plannen van de Provicie Utrecht. Met den Hoofd-ingenieur van den Provincialen Waterstaat werd intusschenoverleg gepleegd. Van de Gemeente Mijdrecht ontvingen wij inmiddels hetverzoek om ook voor het verdere deel van den HoflandschenDwarsweg, eventueel van de Mijdrechtsche Zuwe, een uitbrei-dingsplan te ontwerpen, waaraan wj uiteraard met genoegenzullen voldoen. TIENHOVEN EN MAARSSEVEEN: In ons vorig jaarverslag hebben wij reeds gewaagd van debedreiging van ons Plassengebied nabij Tienhoven, omdat wijhet verdwijnen van deze prachtige plassen uit een oogpunt vanlandschapsschoon ten zeerste zouden betreuren. Wij pleegdenreeds

overleg met de Directie der Gemeentewaterleidingen teAmsterdam, welke in deze omgeving ook groote belangenheeft. Deze aangelegenheid heeft de volle aandacht onzerCommissie.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 51 KWELWATER IN UITGEVEENDE POLDERS: Over dit onderwerp was de Heer Ir. J. C. Pfeiffer van denCultuurtechnischen Dienst bereid, ons nader in te lichten, metgevolg, dat wij in dit moeilijke onderwerp een beter inzichtkregen. CONTACT: Van den Heer J. C. Wilbrenninck bereikte ons namens denProvincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeerhet verzoek om nader contact tusschen dien Bond en onzeStichting. Wij voldeden gaarne hieraan en zegden toe, om bijonderwerpen, die ons gemeenschappelijke terrein betreffen,overleg te plegen. Gaarne brengen wij hier een woord van dank voor hetgeende pers over onzen arbeid publiceerde, alsmede aan denA.N.W.B. voor de welwillendheid, zijn kantoor zoo nu en dante onzer beschikking te stellen. Ik moge dit verslag besluiten met een opwekking, den ar-beid voor het behoud van het schoone karakter onzer streekbij

voortduring te willen steunen. De Secretaresse: Baambrugge, Dec. 1941.                          W. F. GREVENSTUK.
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