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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 VI De Heer Weyland juichte het toe, dat juist door de kennisvan de omgeving de Commissie voor de Vecht meestrijdt voorhet behoud van de Vechtbrug te Vreeland, terwijl de HeerBastert nog eens naar voren bracht, dat zij waakt voor het be-houd van de schoonheid van de Vechtstreek en die bevordert. Alzoo werd ook deze bijdrage verleend. Van de rondvraag werd een druk gebruik gemaakt. De HeerBastert bepleitte steun te verleenen bij een actie tot behoudvan den molen in den polder Breukelen-Proostdij, welke geendienst meer doet, en daarom met slechting bedreigd wordt,hetgeen het natuurschoon zou schaden. Hij is buiten werkinggesteld, omdat de wieken in den grond draaien, en het hout-en hekwerk in verval is, zoodat het te hooge reparatiekostenzou geven. Waar het hier een spoedgeval betrof, zou de HeerBastert zich met ,,Curtevenne&quot; verstaan. Er diende spoedachter gezet te worden, want de

Heer Quarles van Ufforddeelde mede, dat het nog ongeveer vier weken duren kon, eermet afbraak begonnen werd. De Heer Bastert deed nogmaals pogingen om de leden aante sporen, nieuwe leden te werven, aangezien door overlijdenen vertrek er velen zijn afgeschreven. De Heer Weijland zou als Archivaris van ,,Niftarlake&quot; gaar-ne een goede bibliotheek opbouwen, en daartoe verzamelende boekwerkjes, die in de eerste jaarboekjes als geschenk ver-meld zijn; hij informeerde, waar deze zich bevinden. DeScretaresse zou moeite doen, dit te weten te komen, terwijlde Bibliothecaris in een eerstvolgend jaarboekje ook de aan-dacht op deze bibliotheek wilde vestigen. De Heer van Wees informeerde naar een ouden gevelsteen,vermeldende de namen der personen, die indertijd het Vecht-gemaal tot stand' brachten. Deze steen is indertijd door een derBurgemeesters gered, doch de verblijfplaats ervan is onbe-ken.d De Heer Weyland nam op zich, hiernaar te informeeren>

De Heer Loeff kreeg een jaarboekje van het Gooisch Museumin handen, en zou gaarne zien, dat ook ,,Niftarlake&quot; een ge-westelijk museum voor onze gouw wist samen te stellen, des-noods als onderdeel van Sypesteyn; er is zeer veel, dat demoeite waard is. De Heer Trouw deelde mede, dat Polygoon een film van deVechtstreek zou opnemen, waarbij de Heeren Verburgt, Wijm-stra en Trouw zouden assisteeren. Eenige aanwezigen zoudea









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 X Vredelant in vroegere tijden. Toespraak door Burgem. J. A. E. Backer te Vreeland in 1894.Eenige kleinere geschriften, overdrukken enz. o.m. over de kerk en het orgel te Loenen. Het begin is er, en wij hopen en vertrouwen dat dit weinigeden grondslag moge vormen van een uitgebreide en doel-matige collectie van gegevens over onze geliefde Vechtstreek,en dat elk lid een steentje hiervoor zal willen bijdragen. G. J. WEYLAND Jr.,Bibliothecaris.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 Excursie 1942. Op Dinsdag 21 Juli 1942 werd onze jaarlijksche excursie ge-houden, die ditmaal bestond in een tocht naar en door hetoude Amersfoort. Tot nog toe waren de excursies van ,,Nif-tarlake&quot; steeds een verrassing voor mij geweest. Dezen keerwas het anders, 'k Had zelf mee mogen werken aan de voor-bereiding van het programma, zoodat mij dit geheel bekendwas. Nu zou ik U kunnen gaan verhalen van de moeilijkheden,die zich bij het in elkaar zetten van de excursie voordeden,maar ik stel mij voor, dat U meer belang stelt in het resultaatvan al die voorbereidingen dan in de werkzaamheden zelf.Wel moet ik U verklappen, dat wij bij de verschillende collegesvan regenten of besturen, waar wij toegang verzochten, demeest mogelijke welwillendheid hebben ondervonden. Hiervoorpast zeer zeker een woord van dank, alzoo: het Bestuur vande Oudheidkundige Vereeniging

,,Flehite&quot;, heeren Regentenvan het St. Pieters- en Bloklands Gasthuis, heeren Regentenvan de Stichting Armen de Poth, alsmede heeren Kerkvoogdenvan de Ned. Herv, Gemeente onzen hartelijken dank voor degenoten gastvrijheid. Het eenige, hetwelk de excursie-commissie groote zorgenheeft bezorgd, was de warme lunch. Het laat zich hooren, dateen maaltijd voor een gezelschap van over de zeventig per-sonen in dezen schralen oorlogstijd wel eenige zorgen met zichbrengt, maar ook dit gedeelte van den dag is naar ik meen be-hoorlijk verzorgd geworden, waar ik straks nog wel op terugkom. En nu de dag zelf. 't Was een motregen toen ik 's morgensnaar het Stationsplein ging. Gelukkig klaarde het weer spoedigop en wij hebben verder een heerlijken dag gehad. Frisch weermet zonneschijn! Omstreeks 10 uur doken allerlei bekende ge-zichten uit het station op en het was niet ver over tien uurtoen onze karavaan zich in bev/eging zette en zich

stads-waarts begaf. Ons eerste doel was het Museum van de oudheidkundige















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 XX oorzaak. Bij haar bagage heeft zij een schamel Mariabeeldjevan thuis meegenomen en nu kan ze de gedachte niet van zichafzetten, dat de kloosterzusters, die zulk een fraai beeld be-zitten, haar zullen uitlachen om dat eenvoudige beeldje vanthuis. Aan de stadspoort gekomen besluit zij het beeldje in destadsgracht te gooien en komt alzoo zonder beeldje binnen depoort. Nu wil het, dat een dienstbode binnen de stad in haardroom een boodschap van God krijgt om het beeldje uit destadsgracht te gaan halen. Zij vertelt dit 's morgens aan haarheer, die er om lacht en op het bespottelijke wijst daar destadsgracht bevroren moet zijn. Deze goddelijke boodschapherhaalt zich tot drie keer toe. In deze herhaling ziet dezedienstbode de waarde van de boodschap en besluit in alle stiltenaar de stadsgracht te gaan. Daar komende is de gracht meteen dikke ijskorst bedekt, maar tot haar niet geringe verba-zing bevindt

zich op de opgegeven plaats een open wak. Zegaat op 't ijs en vindt op de bodem van de gracht het beeldjeliggen. Ze haalt het er uit en neemt het mede naar huis. Thuiszet ze een brandende kaars voor het beeldje. Deze kaarsbrandt wel 3 x zoolang als normaal. Ze vertelt dit aan haarbiechtvader, die haar verzoekt het beeldje te mogen hebben.Bij haar biechtvader geschieden door dit beeldje vele mirake-len. Wanneer het beeldje z'n plaats in de kerk heeft gevondentrekt het een stroom van pelgrims tot zich, die door dit beeldjegenezing zoeken voor allerlei kwalen. Tot van ver over onzegrenzen komen de pelgrims. Deze stroom van beterschapzoe-kenden bracht overvloedig geld in het laadje. Hieruit werd detorenbouw bekostigd. Ziehier het financieele geheim. De to-ren, die opgericht werd ter eere van het gevonden, mirakuleu-ze Mariabeeldje, zou ook de Heilige Maagd met het Kindekeuitbeelden. Met wat fantasie is deze weergave in het silhouetterug te vinden. Het kleine

traptorentje is dan het Kindeke. De toren heeft een hoogte van 94.50 M. Op 7 Febr. 1651 sloegde bliksem in de spits, hetwelk een brand tengevolge had.Door het kordate optreden van den stadstimmerman, LenaertNicasius werd erger voorkomen en bleef de brand tot de spitsbeperkt. Jacob van Campen ontwierp een nieuwe renaissancebekroning. In 1658 werd in den toren een klokkenspel van 33klokken gehangen. In 1661 werd dit aantal met 3 vermeerderd.31 Klokken zijn door den vermaarden klokkegieter FrangoisHemony gegoten. Als we bedenken, dat het wereldberoemde









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 XXIV dit aantal tot 3 geslonken, terwijl nu nog 2 klokken aanwezigzijn. De grootste werd gegoten door Gerard van Wou in 1489en de andere door Peter van Trier in 1627. Het torenuurwerkwerd in 1725 vernieuwd. Tegelijkertijd is de Klockman aangebracht. De Klockman,dat aardige kereltje, die met een edelen zwier elk heel en halfuur op z'n bel in de kerk doet hooren. Zonder eenige beschei-denheid laat hij z'n slagen hooren in het bedehuis, hetzij onderde preek of het gezang, ja zelfs onder zegen en gebed. In den tijd, dat de St. Joris was overgegaan aan hen, die deGereformeerde leer aanhingen, maakte menig predikant hetwat al te bar met den duur der godsdienstoefeningen. In 1748stelde de Stederaad bij verordening vast, dat geen dienstlanger dan 2 uur mocht duren. De Klockman kwam nu de watal te breedsprakige dominee's te hulp en bracht met z'n slagendominee den tijd van eindigen te binnen. Van

1602 tot 1 Juli 1831 werd uitsluitend in de St. Joris be-graven. De oudste grafzerk dateert van 1415. In de St. Jorisis begraven Jacob van Campen, de bouwmeester van het Raad-huis op den Dam te Amsterdam. Op 13 September 1657 is hijbijgezet. Dit behoeft ons niet te verwonderen, daar van Cam-pen het buiten Randenbroek, even buiten de stad gelegen, be-woonde. Boven z'n graf is in de kerkmuur een grafmonumentaangebracht. Een tweede bekende persoonlijkheid, die in deSt. Joris is begraven, is de godgeleerde Seger Bernard vanEspen. Hij was in 1646 te Leuven geboren. Het was een strijdertegen de volstrekte oppermacht van het Hof van Rome, redenwaarom hij vervolgd werd. Vond hij eerst een veilige \ii]k-plaats te Maastricht, later moest hij deze stad weer verlatenen vond weer een onderkomen in het oud-katholiek Semenariete Amersfoort, alwaar hij in 1728 is gestorven. Een derde Amersfoorter van groot formaat, die in de St. Jorismoet begraven zijn is de

onthoofde raadpensionaris Johan vanOldenbarnevelt. Toen zijn hoofd op het schavot was gevallenis hij begraven in de Hofkapel te 's-Gravenhage. Bij onderzoekbleek later de kist daar ter plaatse verdwenen. Stonden eertijdsvele graven in de St. Joris op naam van Johan van Olden-barnevelt, later vindt men hem niet meer als eigenaar vangraven, zoodat wij moeten aannemen dat ze verbeurd ver-klaard zijn. Wel vinden we in dien tijd den naam van JanFrancken, den lijfknecht van Johan v. Oldenbarnevelt als be-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 XXV ?zitter van een graf ingeschreven. Het is niet onmogelijk, datdeze Jan Francken als strooman heeft gediend en dit graf delaatste rustplaats is geweest voor den grooten raadpensionaris.Hiermede was de bezichtiging van de St. Joris ten einde endaarmede ook het slot van onze excursie gekomen. Velen verzamelden zich daarna nog in lunchroom Vonk,om onder gezelligen kout en een ijsje de belevenissen van dendag de revue te laten passeeren en hiermede behoorde de ex-cursie 1942 weer tot het verleden. G. ADRIAANS. Amersfoort, Augustus 1942.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 (Foto's archief Schrijver) Het wapen van Bolestein. Wapen van eigenares van Bolestein. Hetzelfde in tateren tijd voor de Godin, en Botter van Snel-lenburg, die in qualiteit van Heer van Maarssenbroek eeneigen wapen voerden. ') C. HET GESLACHT BOLE OP BOLESTEIN. Bolestein werd op 15 Februari 1538 tot Ridderhofstad ver-klaard, als leenroerend goed, behoorend aan het Sticht vanUtrecht. Wie heeft het gesticht? Aanvankelijk was het dus geen Rid-derhofstad of riddermatig kasteel, maar werd genoemd: ,,Dathuys geheten Bolesteyn met de hofstede, die daartoe behoortin den karspel van Maarssen.&quot; Waarschijnlijk gebouwd, zooalsoveral zonder bronopgaaf te lezan staat, door Derck de Bolein de 14de eeuw. Door sommigen genoemd Dirk de Bole v.Eemstede. ~) 1)     Ibidem fo. 173, 188, 194. 2)     Utrecht en omstreken, 1842. Van der Aa, Aardr. Wdb. i.v. Heden-daagsche Historie of Tegenw. Staat

van alle volken, Deel XXII. blz. 155(Amst. 1772).









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 10 keer, eerst met Johanna van Montfoort, daarna met Geertruidvan Oye, weduwe van Suggerode. Na den dood zijns vaders Johan van Nijenrode treedt opSplinter van Nijenrode van Velzen, die in 1508 met Willem vanZuylen van Nijevelt voor Dirk van Swieten liet Slot Loener-sloot als kastelein bezet tegen de Bourgondische krijgslieden.Hij is het, die de tegenwoordige kerk van Maarssen aan hetkerkplein heeft gebouwd volgens het nog bestaande opschriftaan den hoekpijler van het noordelijk dwarspand: ,,Anno Dnimillesimo quingentesimo decimo nono mensis marcij XV Splin-terus de Nieweroy vir nobil. egregiusq. huic operi primum sup-posuit lapidem&quot;. ') Na Splinter v. N. komt diens oudste zoon Egbert van Nijen-rode aan 't hoofd van Bolestein en werd in 1537 in de Ridder-schap van Utrecht opgenomen, trouwde met Mabilia van Ro-denburg en met Adriana Sas van den Bosch. Hij werd in 1569opgevolgd

door: Adriana van Nijenrode, als Vrouwe van Bolestein overledenin 1615. Zij is eerst gehuwd geweest met Willem van Bracheltot Hillesteyn en later met Hendrik Botter van Snellenburg. -) F. DE HEERLIJKHEID VAN MAARSSENBROEK. Bolestein was niet alleen Ridderhofstad, het was ook dezetel van de Heerlijkheid Maarssenbroek, zoodat de Heer vanBolestein tegelijkertijd zich ook Heer van Maarssenbroeknoemde. De eerste bewoner met dezen titel was, zooals wijzullen zien, Hendrik Botter van Snellenburg (Snellenburg wasterecht een riddermatige hofstad in de baronie van IJselstein),die gehuwd was met Adriana van Nijenrode, Vrouwe van Bole-stein, in het begin) der 17de eeuw. Degene, die zulk een Heer-lijkheid als Maarssenbroek bezat, kreeg zekere rechten op dein zijn gebied liggende eigendommen en bewoners. Daaronderviel ook de rechtspraak in dit gebied, in dit geval het gerechtvan Maarssenbroek. De Ambachtsheer liet echter de uitoefe-ning van dit gerecht

over aan Schout of Schepenen. In het jaar1561 werd in het gerecht van Maarssenbroek door den Prins 1) Splinter van Nyenrode overleed in 1531; hij was gehuwd met Annavan Zuylen). Zie J. J. de Geer. Geschiedenis v. h. geslacht van Nyenrode. ^) A. van Buchel, Monumenta passim in templis ac monasteriis trajecti-nae urbis atque agri inventa.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 12 sterft Mr. Henrick Botter van Snellenberch, licentiat in beydenrechten, heere van Maarssenbroeck en de Reyerscop.&quot; Hij was een zoon van Gijsbert Botter van Snellenburg enFrancisca Borre van Amerongen. Na hem komt: Jhr. Engelbert Botter van Snellenburg op 8 Mei 1594 na dedood van zijn moeder. Hij was dus Heer van Bolestein enMaarssenbroek, waarmede op 18 Mei 1616 hij beleend was. Hijoverleed in 1619. Op 5 Jan. 1620 wordt zijn zoon, Jhr. Philip Botter van Snel-lenburg Heer van Bolestein en Maarssenbroek. Deze is twee-maal getrouwd: met Cornelia van Zuylen van Nijevelt totSnaefburg; (De Snaefburg lag dicht in de buurt, waar thans dehofstede van den Heer van Ek is gelegen); later met Christinavan Doorn. Na den dood des vaders zien wij als Vrouwe van Bolesteinoptreden: Anna Botter van Snellenburg. Zij overleed in 1659.Dan verschijnt Jhr. Willem van Zuylen van Nijevelt, die

ge-trouwd was met een zuster van de vorige Vrouwe van B. n.1.Johanna B. van Snellenburg. 18 Jan. 1664. De weduwe van Willem van Zuylen van Nije-velt, Joanna Botter van Snellenburg, draagt Bolestein op aanJhr. David Godin. Nu leeft een ander geslacht (waarin Dros-saertschap van Maartensdijk en Scherpenisse) op Bolestein. Jan Lodewijk Godin, Hoofdschout van Amersfoort van 29Apr. 1668 tot 1690, Proost en Kanunnik van St. Marie teUtrecht, Gedeputeerde in de Staten van Utrecht, in 1704 over-leden en te Maarssen begraven. Deze Heer van Maarssenbroek wordt elders Jacob LouisGodin genoemd en hem was de belangrijke zending in 1672toevertrouwd om evenals de Apostolische Vicaris Johannesvan Neercassel voor de Staten van Utrecht het Hof van Ver-sailles, Lodewijk XIV, tot meer clementie met ons vernederdgewest te verbidden. Zes maanden bleef hij in Parijs om voorhet zwaar gedrukte Utrecht matiging der oorlogslasten te ver-krijgen. Hierover leze men

uitvoeriger bij Arend, Geschiede-nis des Vaderlands IV, II, blz. 47 en Archief AartsbisdomUtrecht, XXII. 103. Een dochter van hem is opgevolgd, n.1.: Suzanna Godin, op26 April 1704; deze huwde met Pieter de Malapert, Heer vanJutfaas, op 25 Mei 1704; zij bleef ,,Vrouwe van Bolestein enMaarssenbroek&quot; en nu nam hij den titel aan van ,,Heer van
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 14 Bolestein en Jutfaas&quot; en liet aan zijn dochter Maria, gehuwdmet Elias Vermeulen, den titel na van: ,,Vrouwe van Maars-senbroek.&quot; Hij stierf in 1738. Suzanna Godin overleed op hethuis Plettenburg te Jutfaas op 29 Maart 1738. ') Wij zien op 21 Dec. 1713 Jacob de Malapert, die overleed opBolestein 31 Aug. 1782. Hij werd opgevolgd door zijn neef(26 Apr. 1783). Wie waren in dien tijd bewoners van Bolestein? In dien tijd(op 17 December 1816) werd Bolestein bewoond door Alexan-der Jan August van Westerholt, Kap. Luitenant ter Zee, ge-huwd met Antje Boomstra. Hun kind Charlotta overleed 10Jan. 1817. Volgens een grafsteen in de Ned. Herv. Kerk teMaarssen overleed op Bolestein den 7den Jan. 1821 JohannesFahraeus, geb. te Wisby op het eiland Gothland. -') Mr. Pieter de Malapert. Deze overleed op Plettenburg teJutfaas 6 April 1806. De erfgenamen van Jacob de Maiaperthebben op 26

April 1783 Bolestein verkocht aan Mr. Jan CarelGodin van Drakesteyn, die overleden is te De Bildt, 14 Mrt.1787. Zijn zoon, Louis Pierre Ferdinand Godin volgt 17 Dec. 1787zijn vader op. Hij is jong overleden. Op 6 Juni 1792 opgedra-gen aan Jhr. Walraven Robbert, Baron van Heekeren vanBrandsenburg, Burgemeester van Utrecht, overleden op Hoog-beeck en Rooyen te Zeist, 23 Juli 1845. ?') Op 24 Sept. 1822 kwam Bolestein door koop aan Jan Wal-land. Hij verkocht het huis aan Theodorus Henricus Abels vanWaveren, overleden op Bolestein den 3de Aug. 1865, opge-volgd door zijn dochter, Lena Abels, geb. 5 Juli 1817 te A'damen overleden te Maarssen 7 Febr. 1894. In 1894 op 26 Aprilwerd het verkocht aan een consortium (H. Visser, J. J. vanWilligenburg en H. Hageman) om op 4 Juni 1894 over te gaan 1)     Vgl. A. E. Rientjes, Het Kerspel Jutfaas (1910) Plettenburg. In laterentijd was Joseph Elias van der Muelen, Heer van Maarssenbroek. Van deBotters van

Snellenburg bestond in 1655 nog een katholieke tak, zie Arch.Aartsb. Utr, XI. 184. 187. L. J. van der Heyden, De Snaafburg, Jb. Niftarlake,.1913, blz. 9. 2)     Gemeente-archief, Blois van Treslong. Prins, Geneal. Merkwaardig-heden in de kerken der Prov. Utrecht, blz. 115. 5) Het Wapen van Godin was een gouden beker op lazuur veld, vaii-Snellenburg een gedeeld schild, halve zwarte adelaar 3 gouden sterren 2 : 1op rood veld. Zie ,,Namen en Wapenen der Edelen in de provincie Utrecht,,p. 173, 188.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 ,,Aux Brebis&quot; te Maarssen. Fransche benamingen uit den Franschen tijd leven te Maars-sen nog altijd voort: Solitude, Luxembourg, l'Hermitage, enz.Op de kaart van 1650, plattegrond van Maarssen en Maarssen-veen, waar de verschillende goederen, huizen, staan aange-geven, vinden wij ook ,,Aux Brebis.&quot; Op herhaald navragenbij oudere bewoners mocht ik echter geen enkele bevredi-gende inlichting ontvangen omtrent de beteekenis van dezebenaming. Was het een buitenverblijf of landgoed zooals veleandere in de Vechtstreek? Volgens genoemde kaart is ,,AuxBrebis&quot; gelegen tusschen het Huis ten Bosch (hedendaagschGemeentehuis) en Vechtesteyn. Het ligt achter de tegenwoor-dige huizen Overvecht, enz. op de kaart tusschen de gedeel-ten aangegeven met de namen ,,Cromhout&quot; en ,,Van deGraeff&quot;. Als men nu weet, dat het Goed ten Bosch in 1619

aanAbraham de Graaft, wien ook het ,,huYs Vechtesteyn&quot; toebe-hoorde, (Overkerck in 1661 en Luxembourg zijn nog later ge-bouwd), en het huys ten Bosch behoorde aan den WelEd. HeerCromhout, dan begrijpt men dat ,,Aux Brebis&quot; niets anders isdan de naam van den eigenaar van die landen of grondstuk-ken. Heeft een ,,Aux Brebis&quot; te Maarssen gewoond, of bezit-tingen gehad? In de 4e aflevering van Oud-Holland, Twee-maandelijksch Tijdschrift voor Kunstgeschiedenis, Jg. LIX(1942) blz. 101 staat een opstel van P. van Eeghen over ,,Por-tretten door Rembrandt van H. Auxbrebis en zijn vrouw.&quot;Daarin vernemen wij iets van de bepalingen van het testamentvan Herman Auxbrebis, koopman te Amsterdam, weduwnaarvan Maria van Sinnigh op 12 Augustus 1677 voor Notaris D.Doornick verleden: ,, . . . dat noch de conterfeytsels van hem testateur en vansyn huysvrouw Salr., geschildert door Rembrandt vanRijn, sullen blyven en

genoten werden, aen en by d'voorsz.Hans Auxbrebis, syne Soon, en comende d'selve syneSoon te sterven sonder wettich nasaet, ofte dat de kindt





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 23 off kinderen van d'selve syn Soon onmondigh quamen testerven, dat alsdan d'voorsz. Conterfeytsels sullen volgenen genoten werden, aen of by sijn testateurs outste dochterMargareha Auxbrebis, en die comende te overlyden, son-der wettigh nasaet, ofte dat haer voorsz. dochter in eenCooster ofte anderen geestelycken staet was, alsdan dend'voorsz. Anna Maria Auxbrebis, syne andere dochter.&quot; Herman Auxbrebis was 25 jaar oud, toen hij op 3 Oct, 1642in ondertrouw ging met Maria van Sinnick, een dochter vanDirck van Sinnick ,,wonende tot Maerssen.&quot; Uit het huwelijkwaren zes kinderen. Wij mogen dus aannemen, dat met den naam ,,Auxbrebis&quot;niet een of andere buitenplaats, maar de familienaam van denAmsterdamsclien ,,coopman&quot; is bedoeld, die te Maarssen zijnlanderijen als eigendom had liggen. A. E. RIENTJES.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 27 dictie niet gevioleert ende vermindert werd,&quot; besloten had inde kapel het Woord Gods te doen verkondigen, waarom zij deStaten verzochten ,,de voorsz. capelle bij provisie door haerauthoriteit ende hoge macht, die sij van Godt ontfangen heeft,te openen, ende bij openinge tegens eenen ieder te mainteneren, oock te ordonneren dat die voorss capelle eens al temet mocht bedient worden.&quot; Bij besluit van 4 Mei 1627 werd de kapel ten behoeve vandie van De Meern ,,ende anderer henluyder nabuyren ge-opent.&quot; Tevens werd toegestaan, dat ze door een predikantzoude bediend worden, daartoe geauthoriseerd door de Classis,,mits dattet geschiede buyten coste van de welgemelt HeerenStaten.&quot; ') De katholieken van De Meern en Ouden Rijn, welke eerstenvan ouds onder het kerspel Vleuten behoorden, kerkten teVleuten, Harmeien en Utrecht in de Walsteegkerk. In

geheeldeze omgeving kwamen ter geestelijke verzorging der katho-lieken dan ook priesters uit Utrecht en Vleuten, zooals uit eenbij request van 1671 begeleidende ,,Memorie van den Staet desPausdoms te Jutfaas&quot; door den kerkeraad ingediend, blijkt;,,daer sijn twee papen, een die tot Utrecht wonende over enweder in Jutfaes en aen den Ouden-Rijn sijne conventikelenhoudt. Op Galekop is niemand van de gereformeerde religieen also de geregte en haere bode paaps. *') Joannes van Aelst te Wilnis geboren, werd als jong priesternaar Woerden gezonden, waar hij onder groote moeilijkhedendrie jaren heeft gearbeid, tot hij in 1631 de eerste pastoor vanVleuten werd, waar hij een nieuwe statie op 't Hoog, een eindbuiten Vleuten vestigde. Vandaar bediende hij ook Harmeien,Spengen, Kockengen en De Meern. Hij bleef hier werkzaamtot 1673, toen hij 22 Maart, toevallig te Utrecht vertoevende,aldaar overleed.'') Joannes Vermeer, een Utrechtenaar en

pastoor van de kerkBuiten-Catharijnepoort, voorzag vooral de katholieken vanOuden-Rijn, Galekop en het Nedereind van Jutfaas van geeste-lijken bijstand. Hij overleed 19 Aug. 1688.&quot;) ^)    Rengers Hora Siccama. De geestelijke Goederen, blz. 392. -)    A. E. Rientjes. Het kerspel Jutfaas. blz. 142. ??&quot;l     .Taarb. Niftarlake, 1941, blz. 66. &quot;)    Arch. Aartsb. Utr. X, 187.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 33 pastoor te Wierden 30 Aug. 1907 en te Ouden Rijn 1917, waarhij op zijn verzoek eervol ontslag verkreeg en zich te Utrechtvestigde. Op den tweeden Paaschdag nam hij afscheid vanzijne parochianen, bij welke gelegenheid hem uit dankbaar-heid werd aangeboden een volledige uitrusting voor zijn huis-kapel. Hij overleed te Utrecht 6 Juni 1940 en werd te OudenRijn begraven. Wilhelmus Boelens werd geboren te Leens 10 Juli 1885 enpriester gewijd 15 Aug. 1909. Hij werd assistent te Hamersveld10 Sept. 1909, te Ulft 11 Nov. 1910, kapelaan te Vleuten 29 Nov.1912, te Zutphen 17 Oct. 1913 en te Duistervoorde 2 Mei 1919.Op 30 Jan. 1921 werd hij belast met de stichting van een nieu-&quot;we parochie en den bouw van een kerk en pastorie te Ter-wolde. Na deze taak met goed gevolg ten einde te hebben ge-bracht, werd hij na een zestien jarig pastoraat aldaar op 9 Apr.1937 benoemd

tot pastoor te Ouden Rijn. Reeds aanstondsmaakte hij plannen voor den bouw van een nieuwe kerk enpastorie, kocht daartoe grond in De Meern, waarheen hij dekerk wilde verplaatsen als meer gelegen in het midden zijnerparochianen. Na vele moeilijkheden overwonnen te hebben,kon hij aan den architect van Leur opdracht geven de plannenvoor den bouw van een kerk en pastorie te ontwerpen. Reedsspoedig kon met den bouw worden aangevangen, zoodat deplechtige eerste steenlegging plaats had op het feest van Chris-tus Koning 29 Oct. 1939. Hij hoopte, dat de kerkconsecratiezoude kunnen geschieden op St. Bernulphusdag, 19 Juli, den-zelfden dag waarop de door hem te Terwolde gebouwde kerkgeconsacreerd was. Doch de daarop volgende strenge winterlegde ongeveer dertien weken den bouw stil. Vol blijde hoopwas hij, toen men weer aan het werk toog om het bouwwerkte voltooien. Doch helaas een verborgen kwaal wierp hem ophet

ziekbed, dat ook zijn sterfbed zoude worden. In den nachtvan Goeden Vrijdag op Paasch-Zaterdag openbaarde zich zijnkwaal in alle heftigheid, zoodat hij naar het St. Antonius Zie-kenhuis moest worden overgebracht. Na twee operaties onder-gaan te hebben gaf hij op 6 Mei 1940 geheel overgegeven aanGods H. Vv^il zijn ziel haar Schepper terug. Wel tragisch warende omstandigheden waaronder zijn uitvaart plaats had en zijnlichaam aan de schoot der aarde werd toevertrouwd. Het wasop den dag dat Nederland in oorlog geraakte. Nauwelijks was



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 34 een aanvang gemaakt met het bidden der Lauden, of plotse-ling werd zwaar motorgeronk van vliegtuigen gehoord, zeerdicht in de nabijheid van het kerkgebouw. Onmiddellijk kwamhet afweergeschut in actie en mengde zich de ontploffingenvan neergeworpen bommen met het geknetter van geschut-en mitrailleurvuur. In het kerkgebouw ontstond begrijpelijker wijze een grooteconsternatie: vrouwen en kinderen liepen ontsteld rond entrachten het kerkgebouw te verlaten, hetgeen echter beletwerd omdat er dan zeker een groot aantal slachoffers zoudezijn gevallen. Pater Edmond, Passionist, die gedurende de ziekte van denpastoor assistent in de parochie was, beklom den preekstoel enmaande de opgewonden menigte tot kalmte aan daarbij opmer-kend, dat men veiliger onder Gods hoede in het kerkgebouwkon blijven, dan zich buiten aan het moorddadig vuur blootte stellen. Verder deelde hij mede, dat de

uitvaartdienst zoude bekort&quot;worden tot een gelezen H. Mis, onder welke van den preek-stoel de rozenkrans zoude gebeden worden. Na het luchtgevecht, waaronder een der toestellen wasneergestort, had in alle stilte in tegenwoordigheid van slechtszeer weinigen de begrafenis van het stoffelijk overschot ophet kerkhof plaats. Na den dood van pastoor Boelens werd met de tijdelijkew^aarneming van de parochie belast W. R. de Jong, inspecteurvan het R.K. Bijzonder Onderwijs in het Aartsbisdom. Hendrikus Casianus Koelman werd geboren te Utrecht 25Dec. 1890 en priester gewijd 15 Aug. 1917. Hij werd kapelaante Loenersloot 2 Aug. 1918, te Lobith 13 Aug. 1920, te Uithoorn31 Maart 1922 en pastoor op Ameland 25 Sept. 1931 en teOuden Rijn 28 Juni 1940. Zijn onmiddellijke en voornaamste taak was den aangevan-gen bouw van kerk en pastorie tot een goed einde te brengen,hetgeen ondanks tal van nieuwe moeilijkheden geschiedde. Den Hen November 1940 werd de

kerk plechtig gecon-sacreerd en werden in het hoofdaltaar ingesloten de reliekenvan de H.H. Martelaren Damianus en Floris. In den namiddag^werd op plechtige wijze 't H. Sacrament van uit 't oude kerkjedoor pastoor Koelman overgebracht naar de nieuwe kerk. Utrecht.                                              L. J. v. d. HEIJDEN, Past.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 Donkervliet. (Foto archief Sclirijver) Afb. 1. Het oude Donkervliet. De onvolprezen, vaak bezongen Vecht, omzoomd door velebuitenplaatsen en lusthoven, heeft een jongere zuster, evenaantrekkelijk en even bekoorlijk als zij: de Angstel, diestroomafwaarts van naam verandert en Gein wordt. Ook hierzijn van ouds veel buitens, veelal minder vorstelijk dan dielangs de Vecht, maar toch bijzonder fraai. Vele hebben den tand des tijds niet kunnen weerstaan, enzijn verdwenen. Toch zijn er nog over, die een bespreking tenvolle waard zijn. De buitenverblijven langs Vecht en Angstel hebben in grootetrekken eenzelfde geschiedenis. Bij den inval der Franschen



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 37 in 1672 zijn er vele verwoest en verbrand, en niet herbouwd.Toen de gouden eeuw voorbij was, werd het onderhoudveelal te duur voor de eigenaars der overgebleven ,,plaetsen&quot;.Toen kwam de mode nog een handje helpen: het behoordeniet langer tot de noodzakelijkheden van de groote Amster-damsche zakenlieden om een buiten langs de Vecht of deAngstel te hebben, zoodat de eigenaars zochten, ze rendabelte maken. Zoo zijn van de Angstelbuiten vele tot boerderij ge-worden, al of niet gewijzigd. En wie van Utrecht naar Amster-dam gaat, langs den thans bestaanden straatweg, beseft maarhalf, langs hoeveel vergane glorie hij voorbij gaat, zoodra hijbij het buiten ,,Geynzigt&quot; in Loenersloot, nabij het kasteel Loe-nersloot, de Angstel naast zich ziet voortstroomen. Even verder wordt het oog bekoord door een rustieke op-haalbrug temidden van zwaar geboomte, dat,

weerkaatsend inden Angstel het water een donkere kleur verschaft. Geen passender naam zou dan ook gegeven kunnen wordenaan de buitenplaats, waaraan men komt, zoodra men de op-haalbrug is overgegaan, en, rechts afslaande, nog enkele tien-tallen meters heeft afgelegd. Hoe aantrekkelijk ook, het tegenwoordige huis Donkervlietis niet oud, docli het staat op de historische plaats van het oude,,Donkervliet&quot;, dat op afbeelding 1 staat weergegeven. Van dit oude ,,Donkervliet&quot;, zong G. Tijsens in ,.HollandsArcadia&quot; of de Rivier den Amstel, vertoonende alle deszelfsLustplaatzen, Herenhuizen en dorpen, zich uitstrekkende vanAmsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loen-dersloot, (gedrukt bij Leonardus Schenk op den Vijgendam1730): ,,Ik nadre Donkervliet, terwijl een zoele wind Mij d' avondstond toeblaast, en nood mij voort te treden Donkervliet! wat zien wij al bevalligheden In 't vierkant Hofgebouw en Heiningen, die 't

oog Als tot zich trekken, op hun aangenaam vertoog, Om Heer van Hoogendorp! sieraad van myne zangen! Wiens wijze voorzorg word 's lands schatkist toevertrouwd Om bij dit Donkervliet Uw naam te laten horen. Getrouwe Hoogendorp, door Hollands Staat verkoren Tot het Ontfangerschap, wat zijn wij U verpligt Dat zelfs de Faam u nooit geen lof genoeg kan geven? De naam van Donkervliet zal door U eeuwig leven.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 o Afb. 3. Donkervliet van de Noordzijde.(Teekening van wijlen den Heer J. G. Th. Grevenstuk.)













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 INHOUD 1. Jaarverslag................. . .. IV 2. Rekening van den Penningmeester....... . . . VIII 3. Ons archief................. . .. IX 4. Oude Jaarboekjes ............. . .. XI 5. Excursie naar Amersfoort........... . . . XIII I. De Ridderhofstad Bolestein te Maarssen, door Pastoor A. E. Rientjes............ II. Een oude kaart van de Vechtstreek, door A. F.van Goelst Meyer.............. III.     ,,Aux Brebis&quot; te Maarssen, door Pastoor A. E.Rientjes.................. IV.     Parochie O.L. Vrouwe ten Hemelopneming teOudenrijn, door Pastoor L. J. v. d. Heyden . . V. ,,Donkervliet&quot;, door A. F. van Goelst Meyer .. VI. Het Fonds van Algemeene Weldadigheid te Maarssen en Nieuw Maarsseveen, door Pastoor A. E. Rientjes................ 1 17 21 2436 42

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



