




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 langs het Karthulzer klooster ten W. van de tegenwoordigeVecht, om iets lager den nog bestaanden loop te volgen. Omstreeks 1630 werd toen nog de Nieuwe Vecht of Reevaartlangs Nederhorst den Berg gegraven. Natuurlijk was de Vechtoorspronkelijk een open rivier, maar langzamerhand is zij afge-sloten ; het eerst gebeurde dit bij Utrecht, in de dertiende eeuwbij Otterspoor ten Z. van Breukelen door een dam met sluizenvoor de afwatering, vervolgens in de vijftiende eeuw bij Hinderdamen tenslotte in 1673 bij Muiden. Dit laatste werd door Holland gedaan,terwijl Utrecht in handen van Lodewijk XIV was en er zich dus nietmee kon bemoeien. Tegenwoordig is de Vecht aan beide eindengesloten, te Utrecht door de Weerdsluis, te Muiden door deMulderzeesluis; zij dient om overtollig polderwater op te nemenen het zoolang te bergen, tot het op het buitenwater is

geloosd.Zij is nu dus een boezem en al 't land eromheen is polderland.In de zeventiende eeuw is men n.1. begonnen met het droog-leggen der meren, die soms door stormvloeden nog vergrootwerden en een voortdurende bedreiging vormden; dit gebeurdemet behulp van windmolens. Zoo zou men zeggen, dat de menscher voortdurend naar gestreefd moet hebben om zooveel mogelijkland op 't water te veroveren. Doch wat zien we in enkele deelen vanons land, speciaal ook in Niftarlake? Daar heeft de mensch er juistnieuwe plassen bijgemaakt. Dat kwam doordat hij hetlaagveen ginguitgraven of uitbaggeren om korte turf te krijgen. Dat is natuurlijkelders ook wel gebeurd en gebeurt ook tegenwoordig nog, maar numaakt men zoo'n plas onmiddellijk weer droog. Vroeger deedmen dat niet altijd en vooral niet, wanneer de ondergrond nietbijzonder vruchtbaar was. Daar de bodem van de Loosdrechtscheplassen, de Naardermeer, enz. uit

zand bestaat, deed men hierdeze moeite niet. En tegenwoordig? Van tijd lot tijd wordt ereen commissie benoemd, die een onderzoek naar de voordedenvan 't droogmaken dezer plassen moet instellen, maar tot nogtoe waren de bezwaren nog altijd overwegend. O.a. zijn erstrategische overwegingen tegen, maar er is nog een belangrijkerkwestie: deze plassen liggen vlak tegen den hoogen Gooirand, waar-uit ondergronds nog steeds bodemwater komt. Bij de misluktedrooglegging van de Naardermeer heeft men gezien, wat hetgevolg hiervan was: als de Veenplas is drooggemalen, loopthij langzamerhand weer onder door 't kwelwater, dat uit 't Gooikomt, tenzij men voortdurend met groote kosten extra stoom-




