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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 XIV blemen rond de brug te Nederhorst den Berg. De voorzitter ant-woordde hierop, dat zich steeds meer instanties met de brug be-moeien, waarbij intussen ook nog een beroep op de Kroon is ge-daan. De heer Trouw deelde mede, dat er een plan is voor geheelNederhorst den Berg en dat de brug hiervan een onderdeel uit-maakt. De heer Wymstra wenste de aandacht te vestigen op het Huysten Bosch te Maarssen, dat nog als gemeentehuis dienst doet; erbestaan echter plannen dit huis, dat in verwaarloosde toestandverkeert te verlaten en het gemeentehuis te vestigen in het huisBolesteyn, dat groter is. De spreker pleitte voor het huis TenBosch, zowel van buiten als van binnen, welks bestemming nuonzeker wordt. Er is zelfs een plan door een brug over de Vechtbij Bolesteyn een verbinding te maken met Doornburgh, waar-door een van de mooiste gedeelten van de Vecht zou wordenbedorven. Als leden van

de excursiecommissie werden aangewezen deheren: Kappeyne van de Coppello, Adriaans en Martini Buys. Op 14 Augustus 1953 had op het kasteel Loenersloot de buiten-gewone vergadering plaats, welke speciaal werd bijeengeroepenm verband met de voorgestelde statutenwijziging. Na voorlezingwerden de notulen van de vorige vergadering onveranderd goed-gekeurd. Vervolgens was aan de orde de voorgestelde contributieverho-ging. De voorzitter stelde vast, dat overeenkomstig artikel 12der statuten thans hierover met gewone meerderheid van stem-men kon worden beslist. Bij de stemming werd het voorstel, destatuten in dier voege te wijzigen, dat de contributie en jaarlijksebijdrage in het vervolg door de ledenvergadering worden vast-gesteld, met algemene stemmen aangenomen. Tevens machtig-den de leden het bestuur al het nodige te verrichten om tot devoorgestelde statutenwijziging te geraken. Bij de rondvraag besprak de heer van Leuven de herdenkingvan het

1000-jarig bestaan van Loenen. Hij betreurde de aan-wezigheid van twee lelijke huizen bij de Hervormde kerk teLoenen; klaagde erover, dat de borden te hoog hangen, de meubi-lering eentonig is en hij vondt, dat ook de aanleg van het kerk-plein niet geslaagd is, welke klachten door de voorzitter werdenbeantwoord.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 XV Tot zover de verslagen over de plaats gehad hebbende ver-gaderingen. Op Zaterdag 6 Juni had de tweedaagse excursie naar deplaatsen Gent en Brugge plaats, waarvan U het verslag in hetJaarboekje hebt kunnen lezen. Wij hebben de indruk, dat ook dit-maal de deelnemers, hoewel niet groot in aantal, tevreden zijngeweest met alles wat hun op deze tocht geboden werd. In Augustus werd te Loenen aan de Vecht het duizendjarig be-staan van deze gemeenschap op waardige wijze gevierd, waarbijmede door een hieraan verbonden topografische tentoonstellingop de geschiedenis van de Vechtstreek naar buiten die aandachtwerd gevestigd, die zij ten volle verdient. Het bestuur was op deontvangst van het gemeentebestuur vertegenwoordigd. Nadat in de herfst van het verslagjaar het bestuur van dehaar in de vergadering van 14 Augustus verleende machtigingtot verzorging van de

statutenwijziging had gebruik gemaakt, isop 13 Januari 1954 de koninklijke goedkeurig hierop afgekomen. Gedurende het verslagjaar is het ledental wederom vermin-derd en wel van 273 tot 268. Wij willen dan ook niet nalaten deleden op het hart te drukken door daadwerkelijke belangstellingvoor ons genootschap niet alleen ons Jaarboekje te vullen, maarook ons ledental weer te doen groeien.



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 8 Het eerste werk uit het jaar 1572 is een Kerstnacht of een Aan-bidding der Engelen, dat in zijn opzet nog sterk aan de glasschil-dertechniek herinnert. Met het tweede paneel uit 1574, voorstel-lende Het Laatste Avondmaal, sluit zij zich reeds veel meer aanbij de plaatselijke school van Jacob Maler. Het derde en laatstepaneel, ook uit 1574, stelt ook Het Laatste Avondmaal voor. Zijtoont daarin een verdere ontwikkeling te hebben doorgemaakt,waarin de invloed van de Antwerpse schildersschool duidelijkaanwijsbaar is. De regentenkamer herbergt nog meerdere schilderijen, die hetbezichtigen overwaard zijn. Wij zullen ze echter niet beschrijvenomdat zij niet behoren tot de Kamper school. Na het verlaten van de regentenzaal wendden we onze schre-den over het Muntplein naar Kampen's grootste en oudste bouw-werk, de St. Nicolaas- of Bovenkerk. Het is niet toevallig, datdeze kerk aan de heilige Nicolaas werd

gewijd; St. Nicolaas isde patroonheilige van de schippers, wiens verering in WestEuropa sterk door de Hanze is bevorderd. De St. Nicolaaskerk is een overwelfde gotische kruisbasiliekmet slanke toren, en het verwonderde ons niet gezien haar groot-te, dat de Kampenaren hieraan meer dan honderd jaren hebbengewerkt. Van haar bouwgeschiedenis is weinig bekend, maarzeker moet men er al in de eerste helft der veertiende eeuw aanzijn begonnen. Van de daarbij betrokken architecten zijn ons denamen van Mr. Herman de Steenbicker en zijn broeder en dievan Mr. Rutger van Keulen bekend. In de loop der vijftiendeeeuw is het oorspronkelijke schip met twee zijbeuken vermeer-derd tot het thans vijfbeukige schip, waarna omstreeks 1500 debeide portalen zijn aangebouwd. Het inwendige van de kerk is indrukwekkend door zijn groteruimte en rijzigheid, al wordt aan de schoonheid veel afbreuk ge-daan door het verval, waarin de kerk verkeert. Bij het binnen-treden werd ons oog

al onmiddellijk getroffen door de drie fraaiekoperen kronen, die in het schip hangen. Vervolgens merktenwij op de laatgotische bewerkte natuurstenen preekstoel met hetdaarbij staande laatgotische hardstenen doopvont. Het eerste zietmen slechts hoogstzelden van steen. Tegen de toren is het prach-tige orgel geplaatst, dat van 1670 tot 1676 door Johan Sleger werdgemaakt. Gaande door de zijbeuk ontdekten we bij het Zuider-













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 OVER HET PORCELEIN VAN WEESP,LOOSDRECHT EN OUDER-AMSTEL. Met speurzin en kennis heeft de Heer W. J. Rust te Naardeneen uitgebreide studie gemaakt van het onderwerp, dat zekertot het interessegebied van de leden van Niftarlake behoort. Zijnwerk heet Nederlands porselein, maar is voor een groot gedeeltegewijd aan de geschiedenis der produkten van Weesp, Loos-drecht, Ouder-Amstel en den Haag. Door het nauwe verbandmet de ontwikkeling van de porseleinindustrie in Europa heeftde auteur drie inleidende hoofdstukken van zijn mooie met 100illustraties verluchte boek gewijd aan het Europees porselein.Uitvoerig worden de omgeving en situatie van het bedrijf teWeesp beschreven, waar Daniel Maccarthy uit Engeland ofSchotland afkomstig met steun van te Amsterdam gevestigdekooplieden in 1757 een porseleinfabriek heeft opgericht. Eenpand, een voormalige branderij, was

gemakkelijk te krijgen, hetstadsbestuur steunde de nieuwe onderneming, aangrenzendepercelen werden aangekocht en zo werd in 1758 begonnen. Helaas, het bedrijf liep niet voorspoedig, totdat in 1759 de roe-rende en onroerende goederen eigendom werden van de Graafvan Gronsveld-Diepenbroick. Deze werd in 1760 aangesteld tothoofdschout van Weesp. Door aanstelling van vakkundige mede-werkers waarschijnlijk uit Saksen, waar de porceleinfabricatieop hoger trap van bloei stond, werd het bedrijf gereorganiseerd,ging het wat voorspoediger, kwam er een bevredigende afzet.Later ging het weer ongunstiger en werden de gebouwen ver-kocht. Over de producten van het Weesper bedrijf wordt uitvoeriggesproken: terrines, drinkserviezen, waarbij belangstellendelezers naar het leerzaam boek zelf moeten worden verwezen. Hetblijkt, dat de producten van Weesp konden wedijveren met bui-tenlandse fabrieken. Verscheidene staaltjes van technisch kun-nen met

reliefversiering, en beschildering, decoratie en vakbe-
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 en molenwezen. Dit alles werd in 7 artikelen, bekrachtigdop 19 Febr. 1676 te Loenersloot ten kastele van Maria Jo-hanna van Amstel, een goedgekeurd door de Ged. Statenvan Utrecht op 31 Aug. 1676. Na een eeuw van rust moesten wij het in Sept. 1787 ont-gelden van de Pruisen. Vele Patriotten trokken met vrouwen kroost in drommen van Utrecht naar Amsterdam. TeUtrecht op de Dom en stadhuis waaide de vlag, evenzo vande toren in ons dorp. Doch bij het passeren van onze woon-plaats haalden zij de vlag brutaalweg neer, brachten haarnaar Muiden, vandaar naar Amsterdam, waar zij vermoe-delijk verbrand werd. Dat deden onze eigen landgenoten.Toch hadden wij ook te lijden van de zwervende benden,die doelloos heen en weer trokken, allen van het leger vanRijngraaf van Salm. Wel maakten zij het niet zo bont alsde Fransen in 1672, doch hun roofzucht was er niet minderom en

de gedwongen leveranties drukten zwaar op de be-volking. Beroeping Ds S. Croes, 1703. In de bewogen dagen van de inval der Fransen en de inun-datie (1672-76) stond hier Ds Ger. Halma (1655-1702).Hij was een oud man geworden in de 47 jaren waarin hijlief en leed met zijn gemeente had gedeeld. Toen hij op 23Nov. 1702, de Stichtse Dankdag ter herdenking van de ver-drijving der Fransen, zijn predikatie hield, was de herinne-ring aan de ellende van de Franse tijd en de verliezen diehij toen in zijn familie geleden had, hem waarschijnlijk temachtig. Hij viel flauw in de preekstoel en overleed eenweek later. Aangezien bij de benoeming van zijn opvolger de stemmenstaakten, werd in 1703 met het lot beslist.Men haalde een schoolkind binnen en liet dit een lootjetrekken. Het lot viel op Ds Servaas Croes. Deze predikantstierf reeds het volgend jaar aan een slaapziekte. 43
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1954 Maret en vervolgens Ds. C. L. D. van Coevorden Adriani,bekend om zij'n grote schenking aan de Vrij'e Universiteit teAmsterdam. In het koepeltje is door hem de Zondagsschoolvan Loenersloot opgericht.De buitenplaats is nog geheel in wezen. Het Slot Loenersloot is hier en daar reeds vermeld. Dit ver-maarde gebouw, waarschijnlijk uit omstreeks 1250, zou inbeschrijving ons te ver voeren en vereist een aparte studie. 55
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