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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1962 XIII In de ouderdom van tachtig jaren overleed te Utrecht op 31 de-cember ons erelid en bestuurslid Mgr. A. E. Rientjes. Een levens-bericht van hem zal in het volgende jaarboekje worden opgenomen. Het ledental van het genootschap is in het afgelopen jaar gelukkigwCer iets toegenomen; aan het einde van het verslagjaar bedroeg het274. Wij willen dit verslag besluiten met de wens, dat het genootschapmet zijn 50-jarig bestaan een periode van hernieuwde bloei magingaan. MARTINI BUYS

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1962 XXI man in voirtide vpgedragt heeft dat huys tot Gunterstein mit zevenmorgen landz dair toe behorende gelegen tho bruekelede in derproisstien gerecht van Sinte Pieter&quot;. Als men deze twee gegevens met elkander in verband mag brengenzou dus het huis Gunterstein na 1328 zijn gebouwd en zou het waar-schijnlijk daarna in het bezit van de heren van Loenersloot zijn ge-bleven. Het blijft dan evenwel een raadsel hoe het huis aan zijn naamis gekomen. Van enig bewijs voor een band met het geslacht Gunteris ons niets bekend. De bezitting was een leen van de grafelijkheidvan Holland en is dit gebleven tot op het einde van het leenstelsel.Aan het bezit ervan was geen dagelijks gerecht verbonden. In 1399 behoorde heer Splinter zeker niet meer tot de levenden,want reeds in 1398 bekende Hugo van Loenersloot als voogd vanElsabee van Loenersloot achttien goede oude gulden

frankrijkseschilden te hebben ontvangen van heer Jan van Nyenrode voor tweejaren pacht van den huize Gunterstein en zeven morgen lands, daardat huis op staat. Elsabee heeft dus als minderjarige erfdochter hethuis met vele andere goederen van haar vader heer Splinter verkregen.Enige jaren later was zij gehuwd met heer Willem van Isendoorn, eenGelders edelman, die zich in de loop der jaren afwisselend in krijgs-dienst van Gelder, Holland en Arkel heeft onderscheiden. Daardoorwerd hij bizonder gewantrouwd door de bisschop van Utrecht, wiensvijand hij doorgaans ook was. Als gevolg van een en ander werden aanhet echtpaar grote moeilijkheden in de weg gelegd bij de uitoefeningvan hun rechten op de erfgoederen van Elsabee. Zij zagen zich tenslotte genoodzaakt zich van vele leengoederen te ontdoen door dezegeleidelijk aan anderen over te dragen. In 1415 kreeg Elsabee van de hoUandse graaf Gunterstein tot eenvrij eigen huis, waarvan de

bedoeling vermoedelijk zal zijn geweestliaar de verkoop zonder belemmeringen mogelijk te maken. Opmer-kelijk is dat hierdoor de leenband niet werd verbroken. In 1417 verkochten Elsabee en Willem gezamenlijk Gunterstein aanHugo de Bloot, na wiens dood het huis door vererving in het bezitkwam van leden van de families van Valckendaele en van Eveirdingen. In 1500 werd het door Jaspar van Everdingen verkocht aan Hendrikde bastaard van Nyenrode. Hem trof het noodlot, dat zijn kasteel in1511 door burgers van Utrecht en de geldersen werd ingenomen ennaar men zegt tot de grond toe geslecht. Te oordelen naar afbeel-dingen uit latere tijd schijnt het met dit laatste nog wel te zijn mee-gevallen. Het huis werd hersteld en bleef nog geruime tijd in het bezitvan de bastaardtak van Nyenrode, totdat het door vererving in het







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1962 IN MEMORIAM MONSEIGNEUR ANTONIUS EGBERTUSRIENTJES Op Oudejaarsniiddag 1961 overleed te Utrecht in de ouderdom vantachtig jaren ons erelid Monseigneur A. E. Rientjes. Pastoor Rientjes werd op 12 augustus 1881 te Hcino gelioren. Hijgroeide daar op in een dorp van landbouwers, dat zich lang afzijdigheeft kunnen houden van het moderne leven, zoals dat zich in denegentiende eeuw in Holland ontwikkelde en waarvan de zinvolleoverblijfselen van de oude boerencultuur ten slotte het slachtofferzouden worden. Men is geneigd te veronderstellen, dat hierdoor deliefde tot de historie van de jonge Rientjes geboren werd. Buitendienwas het beeldend vermogen van het ambacht, mede door de fabriek-matige productie, tot een laag peil gezonken; niet het minst gold ditvoor de kerkelijke kunst. Het kon dan ook moeilijk anders dan datbij hem de historische zin gepaard zou gaan met belangstelling voorde kunst, en hij zal

zich reeds spoedig hebben bezonnen op de vraaghoe in dit verval een omkeer ten goede zou kunnen worden gebracht. Na zijn priesterwijding werd hij in 1906 tot kapelaan te Jutfaas be-noemd. Hij vond er in zijn pastoor, de latere Monseigneur Van Heuke-lom, die de grote promotor van de vernieuwing van de kerkelijkekunst is geweest, een medestander, die de belangstelling voor kunsten oudheidkunde bij zijn kapelaan nog aanwakkerde.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1962 Iets over de geschiedenis van NIFTERLAKE Nifterlake was de naam van een gouw, die voor het eerst genoemdwordt in 723 en voor het laatst in 975. Daar deze laatste vermeldingniets anders is dan een woordelijke herhaling van een verloren gegaanstuk uit 953 (zie heneden), moeten we zeggen, dat de naam, voorzover wij weten, tussen 723 en 953 in levend gebruik was. Welk ge-bied werd ermee aangeduid? De gegevens zijn schaars: in 723 ligtVechten erin, tot 834 vinden we vermeld, dat Utrecht erin lag, in 953blijkt ook Muiden een onderdeel ervan uit te maken. De noordgrensis dus wel het Almere geweest; vandaar naar het zuiden zal de Vechtde as van Nifterlake gevormd hebben, zodat deze gouw in hoofdzaakde kleibanen van het Vechtsysteem besloeg. Naar het westen zullenhiertoe de kleiboorden van Gein en Angstel, samen een oude Vecht-arm, behoord hebben en verder zoveel

als er van het aangrenzendeveen in gebruik was. Een scherpe grens is al evenmin aan de oostzijdete trekken. Ook hier zal het ongebruikte veen de grens gevormdhebben. Alleen kan men zich afvragen, of misschien het huidige Gooi(N.H.) niet ook bij Nifterlake heeft behoord; het ressorteerde laterimmers onder het dekanaat luxta Vechtam, dat het noordelijke deelvan het vroegere Nifterlake besloeg. Weliswaar is Noordinkland (deoude naam van Gooiland) in 968 een apart graafschap, maar er isterecht op gewezen, dat de Noormannenheerschappij grote verande-ringen in de indeling in graafschappen moet hebben gebracht ^), zo-dat de oorspronkelijke toestand wel anders geweest kan zijn. Aan deandere kant weten we te weinig over het verband tussen dekanaten engouwen, en dit geldt vooral ook voor het latere Neder-Sticht, dan datwe op grond van de ene conclusies over de andere kunnen trekken.Over de zuidgrens is al evenmin iets met zekerheid te

zeggen. Weweten, dat Vechten en Utrecht tot Nifterlake behoorden, althans totde Noormannentijd. Of het nog zuidelijker heeft gereikt, weten weniet; evenmin weten we, of de grens in de 10e eeuw al niet naar hetnoorden was opgeschoven. Voor dit laatste was in zoverre wel reden, ^) H. Sproemberg in Rhein. Viertjbll. XI, 1941, 4 vv.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1962 dat de burchten van Utrecht en Vechten en dorpen als Zwesen (laterin Zuilen opgegaan) en Maarssen aan de jurisdictie van de graafvan Nifterlake onttrokken waren, aangezien de eigendommen van deUtrechtse kerk immuniteit genoten. We moeten ons er in ieder geval wel voor hoeden, om die gouw-grenzen te scherp te trekken en als onveranderlijke grootheden tezien. De in pago-formule, waarmee in de vroeg-middeleeuwse oor-konden de ligging van een plaats werd aangegeven, stamt zoals hetgehele oorkondenwezen uit Frankrijk. Daar in het zuiden met zijnlange administratieve traditie waren de pagi inderdaad vrij vast-staande entiteiten; het is echter niet waarschijnlijk, dat bij de toe-passing van die formule in onze streken even scherp omgrensdeterritoriale benamingen ten dienste stonden. Hoe dit ook zij, wanneer wij nu van Nifterlake spreken, bedoelenwe toch wel de Vechtstreek ten noorden van de Utrechtse agglome-ratie.

Dit is de streek, aan welke geschiedenis dit jaarboekje is gewijden daarom zal ik me nu zoveel mogelijk tot de geschiedenis daarvanbeperken, die van het aangrenzende gebied gaarne overlatende aanonze vermaarde Oud-Utrechtse zusterpublicatie. Deze beperking van ons terrein brengt een grote beperking van onsbronnenmateriaal mee. Directe berichten over ons Nifterlake vindtmen maar heel weinig. We zijn dus wel gedwongen, om zoveel mogelijkindirecte gegevens voor de geschiedenis van dit gebied in ons onder-zoek te betrekken. Veel zal hypothetisch zijn, veel als onwaarschijnlijkworden afgedaan of als waarschijnlijk worden aangenomen, zeker-heid zal ik weinig kunnen bieden. Nochtans hoop ik, dat de volgendemededelingen vruchtbaar mogen zijn voor verder onderzoek. De bevolking Allereerst kunnen we ons afvragen, wat voor soort bevolking zichin dit gebied neergezet had. Voor de Romeinse tijd tasten we in hetduister. Het is namelijk opvallend, dat langs de Vecht, die toch

eenbelangrijk vaarwater was, getuige het Romeinse vlootstation te Vech-ten, vrijwel geen archeologische sporen van bewoning uit die tijd ge-vonden zijn. Men kan dit niet verklaren uit het verhaal, dat de Ro-meinen verboden hadden, om in een brede strook ten noorden vanhun Rijngrens te wonen, want opgravingen in Kennemerland (Vel-zen!) en Zaanland (Krommenie) bewijzen wel, dat deze maatregelmaar korte tijd van kracht geweest kan zijn. In scherpe tegenstellingtot dit Vechtgebied staat het Romeinse gebied tussen Kromme Rijn

















































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1962 26 Het Slot te Muiden in de eerste helft der 19e eeuw. (B.C. Koekkoek, del., Lith. van J. A. Daiwaille, naar hetorigineel in het Rijksprentenkabinet)
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