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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1969 XVI bij Horn maakte. Het wapen doet meer denken aan het opperjager-meesterschap van het Heilige Roomse Rijk, dat erfelijk aan de herenvan Horne toekwam. Met de dood van graaf Jan van Horne, de laatste van zijn geslacht,in 1540 ging het met de bloei van het graafschap snel bergafwaarts.Zijn opvolger Filips van Montmorency was al spoedig in processenmet pretendenten gewikkeld. Door zijn dood met Egmond op hetschavot (5 juni 1568) ontstonden er weer nieuwe opvolgingsproces-sen, waaraan pas een einde kwam toen de Fransen Horne in 1793 totdomeingoed verklaarden. Na de dood van Floris van Montmorency, Filips' broeder en op-volger, in 1570, legde de leenheer de bisschop van Luik beslag op hetgraafschap en wist dit met een korte onderbreking in 1603/4 tot1793 in zijn bezit te houden. Intussen was er van de uitgebreide be-zittingen door versnipperingen en de eindeloze processen nog

maarweinig overgebleven. In 1798 werd het domeingoed Horne in het openbaar verkochtaan Marcel Gerard Magnee, in wiens familie het tot heden is ge-bleven. Het in slechte staat verkerende huis werd door de nieuweeigenaar opgeknapt. Daarenboven werd het in de negentiende eeuwin neo-gothische trant hersteld en verknoeid. Gelukkig heeft men nade brand in 1952 het uiterlijk van het kasteel belangrijk kunnen ver-beteren, waarbij ook het inwendige werd veranderd. Zo werd devroegere grote zaal, waarvan de aangrenzende ruimte sedert de veer-tiende eeuw de zuidelijke sector van de ronde weergang doorbrak,weer in ere hersteld. Het was deze fraaie zaal, die door ons kon wor-den bewonderd. Hierna begeleidde ons de opzichter over het burcht-plein naar de opgang, die toegang geeft tot de weergang met de tweeronde torens, vanwaar een goed overzicht over de gebouwen en denaaste omgeving kan worden verkregen. Het gemis van twee van deoorspronkelijk

aanwezige vier ronde torens in de weergang doet zichdan wel pijnlijk gevoelen. Nadat in hotel Crasborn in Thorn in rust en vreugde de koffie-maaltijd was genoten, begaven we ons te voet naar de oude stifts-kerk. In het portaal werd ons een vouwblad met een uitvoerige be-schrijving van de kerk ter hand gesteld, en in het naast gelegen zaal-tje werdden wij met dia's en het begeleidende gesproken woord opde band op de hoogte gebracht van de geschiedenis van de abdij.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1969 XVII Aldus met voldoende wetenschap toegerust kon vervolgens de be-zichtiging beginnen. Wij kunnen hier geen uitvoerige beschrijvinggeven en behoeven dit ook nauwelijks te doen, omdat, vooral nusedert 1951 alle oorlogsschade is hersteld, de kerk weer in volleglorie prijkt, die men zelf moet hebben gezien om haar ten volle tekunnen waarderen. Het is tegenwoordig bij velen gebruikelijk geringschattend te oor-delen over de culturele en sociale betekenis van het kloosterwezen.Toch geloven wij dat deze invloed, vanaf het begin in de vijfde eeuwwat west-Europa betreft, nauwelijks kan worden overschat. Vooralnu in Nederland zo weinig zichtbaar is overgebleven van de cultu-rele erfenis van de kloosters, is de abdij van Thorn de volle aandachtwaard. Een historie van vele eeuwen heeft haar stempel op dezekerk gedrukt. Kort voor 995 hebben bisschop Ansfried van Utrecht en zijnvrouw Hilsondis hier een Benedictijner klooster

gesticht, dat in detwaalfde eeuw werd veranderd in een stift van wereldlijke kanoni-kessen en enige priesters-kanunniken onder een abdis, die als enigeder vrouwen geloften deed en de rang had van vorstin des HeiligenRoomsen Rijks. Uit die tijd dagtekent nog de Romaanse onderbouwvan de toren, die als grote bijzonderheid boven een westelijke krochteen westkoor bevat. De gothische kruisbasiliek is in hoofdzaak uit deveertiende eeuw. Met haar beide krochten en twee koren, alsmedeeen kanunnikenkoor en een vorstinnekoor vertoont het inwendigezich als een zeer voorname stifskerk van hoge traditie, die nog ver-sterkt wordt door de verzorgde klassicistische aankleding, waarmedede kerk in de tweede helft van de achttiende eeuw werd verfraaid. Na de opheffing van het stift in 1797 is van de oude stiftsgebou-wen alleen de kerk overgebleven. In de negentiende eeuw nam deparochie de kerk in gebruik, waarbij de rijke inrichting met haarverschillende altaren en herinneringen aan vroegere

vorstinabdissengelukkig zijn bewaard. Zelfs heeft men na de herstelling de oude ka-pittelzaal en de archiefkamer als een bescheiden schatkamer kunneninrichten door in vitrines allerlei voorwerpen, die de herinnering aanhet stift levendig houden ten toon te stellen. Ook de wandeling door het stadje Thorn is een bijzonder ge-noegen. In de Middeleeuwen genoot het de bescherming van deheren van Horne, die erfvoogden van de abdij waren. Maar meer



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1969 XVIII nog heeft de abdij haar stempel gedrukt op de stille straten met hunvriendelijke wit gepleisterde oude huizen, in verschillende waarvanvroeger stiftsjoffers hebben gewoond. Zo was dan Thorn als hoogtepunt van de dag weer voorbij. Stil enafgezonderd van het moderne verkeer, maar niet vergeten ligtThorn op de grens van de oude en de nieuwe tijd. Heel anders daar-entegen was de indruk van het volgende bezoek aan Helmond. Hoe-wel het kasteel van Helmond uiterlijk veel bekoring heeft, doordatde hoofdvormen goed bewaard zijn, ligt het in zijn kleine park be-nauwend in het gedrang van de overrompelende moderne stad. Alsniet in 1920 de stad zich door aankoop over het kasteel had ont-fermd, zou er nu zeker niets meer van te zien zijn geweest. In 1923 werd het na een grondige herstelling en verbouwing alsraadhuis in gebruik genomen. Het oude weerbare uiterlijk ging daar-bij door de vele grote

vensters geheel verloren, terwijl het binnen-plein door twee nieuwe gevels werd verkleind en verknoeid. Veelherinneringen aan een ver verleden kan men in het gebouw nietmeer ontdekken. Slechts enkele kamers geven de indruk vroeger be-woond te zijn geweest. Dit is het geval met wat eens de eetzaal wasen nu de tweede-klas trouwkamer is, waar in de schoorsteenboezemde wapens zijn aangebracht van de erfdochter Isabella van Corten-bach, die in 1688 huwde met de graaf van Arberg. Ook Helmond was oorspronkelijk een bezitting van de heren vanHorne; vervolgens kwam het aan de hertogen van Brabant, die hetmet een ruil in 1314 in leen gaven aan hun verre verwant Jan Bert-hout genaamd van Berlair. Misschien is deze begonnen met de bouwvan het huidige kasteel. De bloeiperiode, die met hem begon, vondhaar bekroning in de verkrijging van de hoge rechtsmacht in 1389.Bovendien hadden de heren het genot van het jachtrecht door hetuitgestrekte Peelland.

Geen wonder dat Helmond door zijn liggingtussen Gelre, Brabant en Limburg menigmaal, tot in de 80-jarigeoorlog, een begerenswaardige twistappel tussen de verschillendelandsheren werd. In de vijftiende eeuw vererfde Helmond op de familie Van Cor-tenbach, waarvan de erfdochter Isabella het door haar huwelijkbracht in de familie Van Arberg. In 1781 verkocht Nicolaas Antho-ny graaf van Arberg het huis, dat zeer verwaarloosd was, aan Care!



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1969 XIX Frederik Wesselman. De nieuwe bezitter herstelde het huis en heeftdoor in de nabijheid een textielfabriek te stichten veel bijgedragentot de latere bloei van Helmond als industriestad. Onze begeleidster leidde ons eerst naar de grote raadzaal; ver-volgens toonde zij ons de tweedeklas-trouwkamer, terwijl tenslotteop de bovenverdieping ruimschoots de gelegenheid werd gegeven deverzamelingen van het historisch museum te bekijken. De daar ten-toongestelde voorwerpen van de meest uiteenlopende aard hebbenvrijwel uitsluitend betrekking op het kasteel en de stad. Met de bezichtiging van Helmond was het laatste punt van hetprogramma volbracht. Hier scheidden de wegen voor enkele deel-nemers; sommigen gingen met eigen vervoer naar elders, anderengingen weer met ons in de autobus mee naar Eindhoven, waar heteinde van de tocht werd bereikt. Hoewel wij met de kleine groep een heel gezellige dag hadden,spreken

wij toch de wens uit, dat in de toekomst meer leden de ex-cursie zullen meemaken, om zodoende de band tussen de ledenonderling te versterken. Martini Buys











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1969 XXIV de Heer Drs. P. Leentevaar te Hoevelaken,de Heer K. Nagel te Amsterdam,de Heer Ir. J. W. G. Pfeiffer te Naarden, ende Heer B. H. de Vries te Abcoude. Zoals steeds in onze verslagen is er droefenis over wat verlorenging en vreugde over wat behouden kon blijven.Zo is het ook thans en zulks kan men verwachten voor een gebied,gelegen in de Randstad Holland, in het spanningsveld van zichsteeds uitbreidende agglomeraties van Amsterdam, Utrecht en hetGooi. Verontrustend is daarbij het feit dat de deconcentratie nogsteeds niet op gang komt, zodat in de komende jaren een toene-mende druk op de Randstad verwacht moet worden. Is derhalveeen verhoogde waakzaamheid geboden om datgene te bewaren watons lief is; anderzijds putten wij moed uit een toenemende belang-stelling bij de overheid, vele organisaties en particulieren bij het na-streven van onze doelsteUingen. Als positieve punten

wijzen wij op de totstandkoming van streek-plannen, bestemmingsplannen en de oprichtmg van molenstichtin-tingen en monumentencommissies. In dit verband verdient speciaal vermelding de samenwerking wel-ke tot stand is gekomen met een twintigtal verenigingen, werkzaamin ons gebied met dezelfde doelstellingen als onze commissie.Met verschillende organisaties bestaat een nauw contact, zoals metContact Commissie Natuur en Landschapsbescherming,Ned. Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten,Limnologisch Instituut Vijverhof te Nieuwersluis.Staatsbosbeheer te Haarlem,Het Plassenschap te Loosdrecht e.o.,Rivon te Zeist,Curtevenne te 's-Graveland,van Lutterveldstichting te Loenen,Coftimissie Heemschut te Amsterdam,Niftarlake. De toekomstige ontwikkeling van de Loosdrechtse Plassen geeftons veel zorg. Het komt ons voor dat Loosdrecht nagenoeg demaximum opnamecapaciteit heeft bereikt. Een nieuwe en versterk-te toevoer van recreanten zal

wellicht leiden tot een verschuiving
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