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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1961 XIII door de Vechtstreek geen stimulans tot grotere deelneming isgeweest. Het aantal deelnemers was ditmaal teleurstellend. Het ledental van het Genootschap onderging in het afgelopenjaar een kleine vermindering door overlijden en bedanken, hetbedroeg aan het einde van het verslagjaar 263. Met belangstelling ziet het bestuur nieuwe bijdragen voor devolgende jaarboekjes tegemoet. MARTINI BUYS.

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1961 XXI ren. De wanden zijn geheel bedekt met mooie wandtapijten, diein 1679 werden geleverd door Maximiliaan van der Gucht uitDelft. De naast de raadzaal gelegen commissiekamer heeft eenrococo-betimmering en -schoorsteen; de wanden zijn er metgoudleer bedekt en worden gesierd door verschillende portretten,waaronder die van de koning-stadhouder en zijn gemalin doorJ. H. Branden. De er tegenover gelegen burgemeesterskamer wastijdens ons bezoek niet te bezichtigen, zodat wij verschoond zijnhiervan een beschrijving te geven, al geeft ook deze weer nieuweaanknopingspunten met betrekking tot de geschiedenis van destad. Op de begane grond teruggekeerd werd onze aandacht bij detoegang tot de trouwzaal getrokken door een allegorie op deverovering van de stad door Frederik Hendrik door Jacob Ger-ritsz Cuyp en een mooi gezicht op de Markt en het raadhuis

doorBeerstraten in 1665 geschilderd. Dit laatste tafreel toont ons dui-delijk hoe belangwekkend en fraai vroeger de bebouwing vande Markt is geweest. Behalve het raadhuis is het enige vermel-denswaardige overblijfsel het huis ,,De Moriaen&quot;, dat in oor-sprong nog uit de 13e eeuw dagtekent en het oudste nog be-staande stadshuis in Nederland is. Dit huis, gelegen aan de noord-zijde van de Markt, bevindt zich in deplorabele toestand, maarzal binnenkort geheel worden hersteld. De trouwzaal met fraaie balkenzoldering herinnert ons in haarverschillende onderdelen aan de stijl en, waarin achtereenvolgensaan het inwendige van het gebouw is gewerkt. Zij vormde eengewaardeerd slot aan ons bezoek en werd getuige van het dank-woord, waarmede onze voorzitter de onderhoudende en deskun-dige voorlichting van Dr. Pirenne beloonde. De autobus bracht ons vervolgens naar het onder Vucht gele-gen, middeleeuwse kasteel Maurick, dat in gebruik is

als hotel-restaurant. De bezitters hiervan zijn in de loop der eeuwen steedsnauw verbonden geweest met Den Bosch. Tijdens het noenmaalhebben wij gelukkig niet ervaren, wat Frederik Hendrik tijdenshet beleg van Den Bosch in 1629 is overgekomen, toen hij zijnhoofdkwartier op Maurick had gevestigd. Van hem wordt ver-teld, dat toen hij op zekere dag de maaltijd zou aanvangen, eenkanonskogel uit het fort Isabella de tafel met wat daarop waskort en klein sloeg. Wegens het grote aantal deelnemers konden de verzamelingenvan de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap alleen in twee groe-







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1961 XXIV muren van de oudste omv/alling, werd zij al spoedig in destadsuitbreiding opgenomen en in 1366 verheven tot kapittel-kerk. Dit maakte het nodig dat het koor ten behoeve van dekanunniken door een oxaal afgesloten en van banken voor-zien werd. Aan de in het koor ter weerszijden aanwezige ka-nunnikenbanken is tot ver in de vijftiende eeuw door beeldsnij-ders gewerkt. Het beeldhouwwerk dezer banken werd tijdens enna de Beeldenstorm zwaar beschadigd, ten slotte in de negen-tiende eeuw zo ingrijpend en met te veel fantasie hersteld, datvan een logische gedachtengang in de opeenvolging der voor-stellingen weinig te bespeuren valt. Zeer fraai en oorspronkelijkzijn de twee westelijke wangen aan de koorgestoelten, voorstel-lende Het Laatste Oordeel en de geschiedenis van de kerkpatroonJohannes de Evangelist. Alle tot de architectuur behorendeheiligenbeelden onder baldakijnen zijn nieuw en

hoogst ver-velend. Van 1559 tot 1629 was de collegiale kerk evenals tegenwoordigkathedraal van het bisdom 's Hertogenbosch. Na de veroveringvan de stad in 1629 werd zij ter beschikking van de Gerefor-meerden gesteld, die haar bij keizerlijk decreet van 1810 weermoesten afstaan aan de Rooms-katholieken. Ter gelegenheid van het veertiende kapittel van de ridder-orde van het Gulden Vlies, gehouden in de St. Jan in 1481 ver-kreeg de stad van keizer Maximiliaan het recht om de dubbel-koppige adelaar met de balk in Habsburgse kleuren mede inhet stadswapen (de gouden lindeboom met in een gevieren-deeld vrij kwartier de Brabantse en Limburgse leeuwen) tevoeren. Tot 1794 hingen de wapenborden der deelnemende rid-ders in de kerk, toen zij met alle andere wapenborden door de,,Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap&quot; daaruit werden ver-wijderd. In de negentiende eeuw kan wat de St. Janskerk betreft vaneen hernieuwde Beeldenstorm worden gesproken. Het

prachti-ge van 1616-1620 door Hans van Mildert vervaardigde hoofdal-taar werd gesloopt en door een onbelangryk neo-gothisch exem-plaar vervangen. In 1866 werd het beroemde oxaal van Coen-raad van Noremburch, dat in 1611 in de plaats kwam van eengothisch oxaal, verkocht. Het is nu met zijn door Hendrick deKeyser en Stone gemaakte beelden een der topstukken in deverzameling van het Victoria en Albertmuseum in Londen. Als heel mooi renaissance meubilair bewonderden wij de rijk

























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1961 11 van het kasteel Nederhorst met bijbehorende terreinen. Hethoofdgebouw werd bestemd tot het herbergen van kunstcollec-ties van de heer Jonker, die grotendeels uit een zeldzame klok-kenverzameling bestaat, waarvan het tot standbrengen, beherenen uitbreiden in haar doelstellingen is begrepen. Teneinde het kasteel te kunnen restaureren en voor het nage-slacht te behouden, was het noodzakelijk om het koetshuis teverbouwen tot een assemblage bedrijf. Niettegenstaande in eersteinstantie in het algemeen een voorbehoud werd gemaakt, bleekna ernstig onderzoek, dat de oplossing gesteund moest worden,aangezien met veel zorg wordt gewerkt. Het Ministerie vanOnderwijs, Kunsten en Wetenschappen verklaarde zich tot hetverlenen van subsidie voor de restauratie bereid. Ons bestuur, die de gehele gang van zaken met aandacht heeftgevolgd is met het bestuur van de Hermine

Wolters Stichtingin overleg getreden, teneinde het park, het fraaie hek en desteiger in de restauratie te betrekken. Wij zullen ons met hetvoorbereidende werk belasten. NIEUWERSLUIS, Hunthum De restanten van de hekken van de voormalige buitenplaatsHunthum hielden onze belangstelling. De eigenaar van het ter-rein liet aldaar een villa bouwen en had om de grote kosten,welke de restauratie der hekken zouden vorderen, weinig be-langstelling deze ter plaatse op te bouwen. Omdat de onderdelenhier en daar verspreid lagen, was een inventarisatie noodzakelijkIn de eerste plaats werd nadere aandacht aan het ijzerwerk ge-schonken. Aan de hand van bestaande tekeningen was het moge-lijk tot reconstructie over te gaan. Door bemiddeling van onsmedelid de heer Bijleveld werd de medewerking verkregen Vande werkplaats voor de Invalide Stichting te Breukelen. Met suc-ces werd de restauratie voltooid. Hierna werd gezocht naar eenoplossing om met

leerlingen van de U.T.S. te Amsterdam deinventarisatie van net hardsteen ter hand te nemen. Intussenbereikte ons het bericht dat het hek aan H.K.H. Prinses Beatrixwerd verkocht ter plaatsing bij het kasteel Drakenstein te LageVuursche. Wij bestreuren het, dat geen van deze twee fraaie hekken vooronze 'streek gespaard bleef.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1961 16 UITBREIDINGSPLANNEN EN ANDERESTEDEBOUWKUNDIGE ONDERWERPEN STREEKPLANNEN Het Streekplan voor de Vechtstreek, dat reeds verscheidenjaren in voorbereiding is en waarin de laatste jaren weinigvoortgang was te bespeuren, is in een nieuw stadium gekomen.Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben namelijk het gebiedvan dit streekplan uitgebreid met de plassengebieden ten oostenen ten westen van de Vecht. In het oosten sluit het gebied zichaan bij het Streekplan Utrechtse Heuvelrug, in het westen zijnde gemeentegrenzen van Vinkeveen en Waverveen, Ruwiel enMaarssen tevens de begrenzing van het streekplan. De Provin-ciale Planologische Dienst te Utrecht werkt nu met voortvarend-heid aan dit plan, waarbij de gebieden der Loosdrechtse Plassenen de Vinkeveense Plassen vooral in de aandacht staan. De voor-zitter van onze Stichting maakt deel uit van de technische werk-groep voor dit

Streekplan. Wat het Noord-Hollandse deel van de Streek van Vecht enPlassen betreft, hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-land bekend gemaakt, dat bij besluit van 27 Juli 1960 no. 3745, isbepaald, dat een Streekplan wordt voorbereid voor het Gooi ende Vechtstreek in Noordholland, omvattende het gebied ge-vormd door: a) de gemeenten Ankeveen, Blaricum, Bussum,'s Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren, Naarden,Nederhorst den Berg en Weesp geheel, b) de gedeelten van degemeenten Muiden en Weesperkarspel, gelegen ten oosten vande as van het kanaal van Amsterdam naar de Boven-Rijn. COMMISSIE AFVALWATERZUIVERING UTRECHT In deze Commissie is onze Stichting vertegenwoordigd. Na1953 is deze Commissie echter niet meer bijeen geweest. ABCOUDE Het ontwerpplan van Groot-Amsterdam zoals dit o.a. bekendwerd uit persberichten, nadert de Utrechtse provinciegrens endaarmede de grens van Abcoude op niet opwekkende wijze enkomt zeer

nabij het prachtige riviertje het Gein.
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