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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 12 aan te bieden, ten einde aldus het voorkomen hiervan in de Vecht-streek te bevorderen. De heer Aalderink verklaarde, dat er nog veelmeer planten een grotere belangstelling verdienen. Hij vroeg om eenbekendmaking van de namen van al die planten, die in de Vecht-streek een rol hebben gespeeld en die nu nauwelijks meer bekendzijn. Volgens de voorzitter zou dit een prachtig werkterrein voor deV.V.V. De Vechtstreek zijn. Mevrouw Treep wees in dit verbandnog op het Hugo de Vriespark te Abcoude, waarvan men met his-torische planten en bloemen een mooi heempark zou kunnen ma-ken. De heer Quarles van Ufford verwees voor nadere inlichtingennaar het Bio-historisch Instituut, dat gevestigd is naast de HortusBotanicus te Utrecht, waar zich een werkgroep bezig houdt metplanten, die in de Gouden Eeuw in de Vechtstreek groeiden en nuheel zeldzaam zijn geworden. De aandacht werd gevestigd op

de in staat van verval verkerendekoepels, en wel die in Vreeland tegenover Brugzicht alsmede dekoepel bij de Boerenleenbank te Abcoude. Ook het museum teKockengen kwam weer ter sprake. Het kan niet van de grond ko-men omdat de middelen voor een behoorlijke ruimte ontbreken. Deoverheid wil geen geldelijke steun verstrekken, omdat in het alge-meen voor oudheidkamers moeilijk een geschikt en deskundig be-heer is te vinden. Nadat bij de rondvraag de dertiende penning en de bibliotheek vanhet genootschap in bespreking waren geweest bedankte de voorzitterde aanwezigen voor hun komst en sloot de vergadering. Na het voorgaande beknopte verslag van de jaarvergadering valtover de lotgevallen van het genootschap in 1971 weinig bijzonderste vermelden. Op zaterdag 7 augustus vond de jaarlijkse excursienaar Naarden plaats, waarbij de hulp van Mevrouw Scheltema en deheer Poolman dankbaar werd aanvaard. Door 35 leden en belang-stellenden werd er aan

deelgenomen. Met de gebruikelijke opgave van het aantal leden besluiten wij ditverslag. Aan het einde van het verslagjaar bedroeg dit 281. Martini Buys





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 Excursieverslag 1972 Hoewel het niet voor de hand ligt, dat ons genootschap zijn jaarlijk-se excursies ver buiten zijn werkgebied gaat maken, was er ditmaaleen bijzondere reden, die daartoe aanleiding heeft gegeven en weldeze, dat het ons de gelegenheid bood onze oud-penningmeester alsere-lid in zijn nieuwe woonplaats te begroeten. Ook het bezichtigen van Veere was de verre tocht waard. Kon in1960 het stadje Veere nog afgeschilderd worden als een &quot;thans stilvissersplaatsje&quot;, dan moet het nu zijn opgevallen, hoe sterk de be-staansmiddelen zich hebben gewijzigd van vissersplaats tot water-sportgebied. Merkwaardig is, dat het juist de stormvloed van 1 fe-bruari 1953 en de daarop gevolgde aanleg van de Deltawerken zijngeweest, die deze verandering hebben veroorzaakt. Met toewijdinghebben de inwoners de omvangrijke verwoestingen van de storm-ramp weten te herstellen, waarbij veel

aandacht is besteed aan denog bestaande monumenten. Zelfs de typische tuinmuren werdenniet vergeten. Had Veere niet zijn aandeel in de opkomende water-sport gekregen, dan zou het waarschijnlijk als onderdeel van de ge-meente Vrouwenpolder welhaast zijn naam op de kaart hebben ver-loren. Het was dan ook met een zekere nieuwsgierigheid, dat op 14augustus de deelnemers in Utrecht in de autobus stapten om meteen snelle rit langs Rotterdam en over Noord-Beveland ons doel tebereiken. Van over het Veerse meer ontdekt men al spoedig hetfraaie silhouet van Veere, alwaar wij na een korte wandeling de gevelvan het raadhuis in haar volle schoonheid konden bewonderen. Debouw van dit juweel van late Vlaamse gothiek kwam in de jaren1474-1477 tot stand. Het was de uiterlijke bekroning van een bloei-tijdperk van haringvaart en Schotse wolhandel, dat in de veertiendeeeuw na de verlening van vrijdom van alle grafelijke tollen (1349)een aanvang had genomen. Als

ontwerper wordt meester EvertSpoorwater beschouwd, aan wie bij zijn opdracht een meer eenvou-dig gebouw als het Middelburgse raadhuis voor de geest heeft ge-staan. Tegen het einde van de zestiende eeuw kreeg de toren aan de





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 16 Van de kerk zelf kan men zeggen dat alleen afbraak haar is bespaardgebleven. Brand, storm, bombardement en verbouwing tot hospitr.alhebben haar van alle luister beroofd en we hadden moeite niet aanhet herstel van dit rijksmonument wanhopen. Het was spijtig datwe na de sombere aanblik van de grote kerkruimte niet de gelegen-heid hadden de lage aangebouwde hallenkerk te bezoeken, die in dezestiende eeuw de plaats van het afgebroken koor heeft ingenomenen wel nu voor de eredienst geheel hersteld is. Bij het verlaten van de kerk valt het oog op de grote achtkantigewaterput, waarvan de overdekking door slanke Toscaanse zuiltjeswordt gedragen.De totstandkoming van deze put in 1551 was tedanken aan de aanwezigheid van de Schotse wolhandelaren. Eengoede watervoorziening was voor de stad een middel om de &quot;Mer-chants of the staple&quot; gunstig te stemmen; het behouden van

deSchotse wolstapel was geen gemakkelijke taak, want er waren steedsandere steden, die er begerig het oog op gericht hielden. Na de der-de Engelse oorlog (1672-1674) verliep de wolhandel geleidelijk. Menkan de achteruitgang van de stad opvallend waarnemen aan de ver-mindering van het aantal huizen. Van de zestiende tot de twintigsteeeuw liep het aantal huizen tot op bijna een derde terug. Voorna-melijk met &quot;buitenlandse&quot; hulp is niet alleen het getij veranderd,maar ook ten goede gekeerd. Van uit het restaurant &quot;D'Ouwe Werf&quot;was de nieuwe bedrijvigheid in de haven goed op te merken. Ver-sterkt door de koffiemaaltijd begaven we ons naar de andere zijdevan de haven voor de bezichtiging van het museum &quot;De SchotseHuizen&quot;. In 1950 is het museum opnieuw opengesteld en onder be-heer van de stichting De Schotse Huizen gekomen. Het linker huis,genaamd &quot;Het Lammetje&quot;, uit 1539 is een bijzonder fraai voorbeeldvan

laatgotische woonhuisbouw. Zoals bij de meeste plaatselijke mu-sea maakt de inhoud een eenigszins onsamenhangende indruk. Onzewaardering ging In het bijzonder uit naar de mooie grote zaal, waarnu de oude stadhuisbeelden staan opgesteld, die aangetast als zij zijndoor de tand des tijds wel gedwongen waren hun verheven stand-plaats te verwisselen voor een beschutte plaats in het museum. Daar-nevens valt de aandacht op de belangwekkende verzameling voor-werpen betreffende de visserij en de binnenvaart in de Zeeuwsewateren, alsmede de klederdrachten; alles tezamen onderwerpen uiteen afgesloten tijdperk.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 17 Met het museumbezoek was het laatste punt van ons programmavolbracht. De ruim gemeten tijd stelde ons in staat om nog een wan-deling langs de haven en de Campveerse toren te maken. Tenslottekon na een hartelijk afscheid een ieder zijns weegs gaan. Martini Buys



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 Waarom een Historische kring Maarssen &quot;Waarheen leidt de weg die wij nu gaan?&quot; Deze vraag werd gesteldop de in de zomer van 1971 gehouden tentoonstelhng van de werk-groep Ruimtelijke ordening. &quot;Wat is het gevolg, als we de planologen hun gang laten gaan?&quot; &quot;Blijft Maarssen dan nog leefbaar?&quot; &quot;Moet het zo door blijven gaan, kan het niet anders?&quot; Behalve de verschillende blikken in de toekomst, was het op dezetentoonstelling ook plaats ingeruimd voor Maarssens verleden. Hetwas juist deze historische stand die veel belangstelling trok en waardiverse malen de vraag gesteld werd, wat er in Maarssen nu eigenlijkgedaan werd aan het behoud van historische plekjes. Ongeveer eenjaar later werden dezelfde vragen aan de orde gesteld op de verga-dering van Niftarlake. Gewezen werd op de ingrijpende uitbrei-dingsplannen, het verdwijnen van huizen die kort

daarvoor nog opde Monumentenlijst stonden en andere panden van historische enculturele waarde, b.v.: &quot;Leeuwenhof&quot; aan de Klokjeslaan, de boer-derij &quot;Landvoort&quot; aan de Bolensteinsestraat, de aan te leggen wegdoor het park van &quot;Vechtensteyn&quot;. Enkele maanden later kwamen een tiental verontruste Maarssenarenbijeen om zich nader over deze vragen te beraden. Deze besprekingresulteerde in de vorming van een Historische kring. De volgende stap was een bespreking met B. en W. waar volledigemedewerking toegezegd werd. Daarna volgde een aftasting van debelangstelling door middel van perspublicaties en het beleggen vaneen dia-avond in de Raadzaal, waarop behalve het gemeentebestuur,ook uitgenodigd werden, de leden van Niftarlake en Oud-Utrecht.Helaas kon van enkelen geen adres achterhaald worden. Uit de opkomst en de diverse telefonische reacties bleek dat er eengrote behoefte bestond aan informatie en dat velen

zich zorgen



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 19 maakten over de snelle ontwikkeling van Maarssen van dorp naarstad (plan Maarssebroek) met alle gevolgen van dien. Wat wil de Historische kring nu precies? Ieder die belangstelling heeft voor de historie en de historische mo-numenten van de gemeente, die behalve Maarssen ook Oud-Zuilen,Maarsseveen en Tienhoven omvat, op te roepen mee te doen aan hetstreven, nog te redden wat te redden is. Maar bovenal voorlichtingverstrekken aan burgers en overheid. Publiceren en daardoor be-langstelling wekken. De Oudheidkamer dichter bij de bevolkingbrengen en trachten er meer van te maken, dan alleen een stuk zol-der van het gemeentehuis, alleen al door zijn ligging moeilijk tebereiken. Dit alles natuurlijk in volledige samenwerking met de be-staande instanties. De kring wil geenszins het werk van anderen uit handen nemen.Maarssens historisch bezit is echter een bezit van ons allen en gaatdaardoor alle Maarssenaren

aan. De tijd is gekomen dat we gezamen-lijk moeten trachten, dat wat er nog is te behouden. Maar om te kunnen komen tot voorlichting, is het nodig dat debronnen bestudeerd worden. Vandaar de vorming van enkele werk-en studiegroepen. In de toekomst is gedacht aan: a.    een Archeologische werkgroep; b.   een studiegroep archief- en bronnenonderzoek; c.    een werkgroep Oudheidkamer, die vooral zal trachten voorwer-pen op te sporen die voor behoud in aanmerking komen, diekontakten legt met bezitters van waardevolle voorwerpen, zodatdeze aan de Oudheidkamer in bruikleen gegeven kunnen wor-den. d.   Werkgroep registratie en bundeling activiteiten, zodat voorko-men wordt dat verschillende instanties met dezelfde werkzaam-heden bezig zijn. Ook zal deze groep zich bezig gaan houden met



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 20 het vastleggen van alle historische gegevens uit archieven en pu-blikaties, maar ook die van prenten en dia's. Verder wil de kring door middel van de uitgifte van een periodieken het regelmatig houden van openbare avonden met lezingen endia's trachten de gevonden resultaten in bredere kring bekend temaken. Aan meerdere activiteiten wordt gedacht, o.a. het houdenvan excursies in eigen gemeente. De kring is zich bewust dat zij haar activiteiten gaat ontplooien bin-nen het terrein van Niftarlake. Zij wil echter geenszins in de plaatsvan Niftarlake treden, doch zich uitsluitend beperken tot de ge-meente Maarssen. Om tot bepaalde activiteiten te kunnen komen,was het nodig een eigen verenigingsvorm te kiezen. Zij wil daarmedeeen aanvulling zijn op dat wat Niftarlake in breder verband doet enhoopt daarmede een stimulans te zijn, zodat mogelijk andere ge-meenten haar voorbeeld zullen volgen. De noodzaak

zo als deze inMaarssen gevoeld werd kan ook in andere plaatren aanwezig zijn. Misschien dat Niftarlake de overkoepeling zou kunnen worden vanvele plaatselijke activiteiten op dit gebied in de Vechtstreek. De His-torische kring Maarssen hoopt dan ook dat zij alle gemeenteledenwien het historisch belang van Maarssen ter harte ga^t, tot haar le-den zal mogen gaan rekenen. Maarssen, 3-2-1973R. Pos



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 De trekvaarten eb zandpaden tussen de stedenAmsterdam, Weesp, Muiden en Naarden. Amsterdamse activiteiten Naarmate de stromen gelds, verkregen uit de handel, in opwaartselijn Amsterdam bleven binnenvloeien, werd het voor de kapitaal-krachtigen zaak om te zien naar andere beleggingsobjecten.Het winnen van nieuw land was vooral in die dagen een attractiefen veelal een lucratief bedrijf geworden. Geen wonder, dat veel Am-sterdamse kooplieden er niet voor schroomden om duizenden gul-dens in dergelijke zaken te steken in de hoop er idem zoveel duizen-den aan winst weer uit te kunnen halen. Grond als belegging istrouwens door de eeuwen heen een gewild object gebleven. Het kondan ook niet uitblijven, dat men te Amsterdam reeds spoedig hetoog liet vallen op de nabijgelegen Diemer- en Watergraafsmeer.Plannen werden gemaakt en op 14 mei 1624 verkregen de burge-meesteren van Amsterdam octrooi om de

Diemer- en Watergraafs-meer te bedijken. Met Hollandse voortvarendheid uit die dagenwerden de werkzaamheden aangepakt. Het gevolg hiervan was, datde drooggekomen kavels reeds tussen 1629 en 1631 aan de man kon-den worden gebracht. Kort daarop besloten de Amsterdamse bestuurders octrooi te vra-gen voor de aanleg van een wandelweg beoosten de Amstel. Op21 juli 1631 verleenden de Staten van Holland en Westvriesland oc-trooi voor deze weg, die liep van de stad naar de Diemerveen. Dooide loop der gebeurtenissen was men te Amsterdam tot het inzichtgekomen, dat er dringend behoefte bestond aan betere toegangs-wegen. Zo werd met de stad Weesp een overeenkomst gesloten omte komen tot een verkorte weg tussen Amsterdam, Weesp en 's-Gra-veland, dat toen juist in ontginning werd gebracht.Ondanks verzet van Naarden en de erfgooiers verleenden de Statenhiertoe octrooi op 13 oktober 1637. Met de dijkgraaf en heemradenvan de Bijlmermeer werd een

overeenkomst aangegaan betreffendehet gebruik van de ringdijk behorende tot de Bijlmermeer ^).





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 23 den slechs bereikbaar door de Zeedijk te volgen. Een nog omslachti-ger route was over Weesp waarbij men de Vechtdijk diende aan tehouden. Vooral in de winter waren wegen als deze bijkans onbe-gaanbaar. Naarden kon men vanuit Muiden bereiken door de weg door deNoordpolder tot Muiderberg te volgen en vandaar langs de Zeedijktot Naarden. Een andere weinig gebruikte route was de Vechtdijktot Uitermeer en vandaar over de Keverdijk naar Naarden.Het scheepvaartverkeer Naarden-Muiden-Amsterdam ging over deZuiderzee of over het Naardermeer via Uitermeer de Vecht op. Omdeze omslachtige route enigszins te bekorten had Muiden in 1589een weg aangelegd naar de Bergeroog ^). Doordat de vaart langs de-ze weg werd geprojecteerd, werd dit weggedeelte begrijpelijkerwijzedan ook door de drie steden aangekocht. Benoeming onpartijdige commissarissen De octrooien van 25 oktober 1640 en 30 april 1641 gaven

aan deburgemeesteren en regeerders van de steden Amsterdam, Muidenen Naarden de machtiging de gronden, die voor het project nodigwaren, aan te kopen. Uitdrukkelijk werd hierbij bepaald, dat de ei-genaars dier gronden een behoorlijke schadeloosstelling dienden teontvangen. De authentieke tekst van dit stuk over deze punten luidt als volgt:&quot;eenigsints noodig of dienstig sullen bevonden werden te wesen, ''&quot;te mogen vergraven ende verleggen, mits aande Eygenaers ende &quot;&quot;geintresseerde doende behoorlijk contement ter Estimatie a an &quot;&quot;soodanige onpartijdige commissarissen, als bij ons, dwz. de            &quot; &quot;Staten van Holland, diensthalven sullen worden gecommitteert &quot;&quot;dewelke alle geintresseerde, des noods zijnde, sullen hooren          &quot; &quot;enz. enz.&quot; Daar waar grondaankopen, het vaststellen van heffingen van weg-en watertollen aan de orde kwamen, spraken de stukken fteeds van&quot;onpartijdige&quot; en

&quot;onse&quot; commissarissen, die &quot;bij ons gecomitteertsijn&quot;. Bij aangelegenheden als deze, die licht tot inoeilijkheden enmeningsverschillen aanleiding zouden kunnen geven, waren het nietde steden maar de Staten van Holland, die beslissingsbevoegd v/aren.















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1972 30 Tramwegmaatschappij, dat langs de oostelijke kant van de weg liepen aan de westelijke kant van de trekvaart, schiep dermate prece-denten, dat de toestand even levensgevaarlijk als onhoudbaar begonte worden. De nieuw aan te leggen rijksweg kon dan ook als eenware uitkomst worden beschouwd, hoewel ook deze het natuur-schoon aantastte. Dit lokte in die dagen dan ook vele protesten uit.Vast staat, dat vaart en oude weg ten aanzien van het recreatiegebiedbij Naarden aan een nieuwe bestemming zullen gaan voldoen. Waterpeilbeheersing Er was een tijd, dat het Flevomeer zich ging uitbreiden tot Zuider-zee. De Zuiderzee werd gramstorig en moest met zware zeedijkenin toom worden gehouden. Aan de voet van Gooilands heuvelenkwelde het water zich tot een meer. Omdat het bij Naarden lagkreeg het de naam Naardermeer. Dit meer nu vrat het land aan enmoest ingedijkt worden. Verderop

stroomde de Fechta, raakte bijde Uitermeer de Naerdermeer en bracht haar water bij Muiden inde Zuiderzee. Zij rees en daalde zo getij en wind het beliefden. Haarteveel liet ze vrijelijk over land lopen. Daarom moest zij langs haargehele kronkelende afstroming van dijken worden voorzien. Demens ging zichzelf, zijn land en zijn vee tegen het stedds opdringen-de water beschermen. De waterschappen ontstonden en gelijk daar-mede hun rechten. Toen werd door de mens tot viermaal toe een dam met sluis in deVecht gelegd. Die van 1673 werd het sluitstuk. De Zuiderzee hadhaar kansen verspeeld: niet zij, maar de mens beheerste voortaan destand van het water. De polders rond Gooiland en merendeels die inNedersticht maalden het overtollige water op hun boezems. Dezebrachten het tenslotte op de Vecht, die tenslotte op haar beurt aldit overschot bij Muiden overdroeg aan de Zuiderzee. En de wel-vaart steeg. Tot voor het graven van de Trekvaarten loosde het gebied

rondNaarden op de voormalige Zeehaven, die tot aan de Sluis gelegenonder de Kooltjesbrug ofwel de Sluisbrug in open verbinding metde Zuiderzee stond. Na het graven van de vaart gingen de poldersaan weerszijden hiervan gelegen, hun bemalingswater hierop uit-slaan. Dit is heden ten dage nog het geval. De vaart kreeg dus tevens
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