


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 L. S. Bij de verschijning van ons derde jaarboekje brengen wijhulde aan Kapelaan L. J. van der Heijden, die in onze Redactiesteeds een werkzaam aandeel had en tot ons leedwezen uitonze streek vertrokken is. In zijne plaats is thans opgetredenDr. D. A. W. H. Sleet, Pastoor te Abcoude. Aan de geachte medewerkers betuigen wij onzen hartelijkendank voor hunne bijdragen, welke zeer op prijs gesteld worden.Mej. A. 1. Portengen, die ook dit jaar hare medewerking ver-leende, wenschen wij geluk met haar doctoralen graad in deNederlandsche letteren, cum laude verkregen. Wij hopen, dat het getal der medewerkers steeds grooterzal worden. De Redactie van het Jaarboekje, ]. G. Th. GREVENSTUK.Dr. D. A. W. H. SLOET.J. W. VERBURGT.Augustus 1915.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 VIII BEGUNSTIGERS. Abcoude : G. Moen. Mej. H. C. Moinat. Gs. van Setten. H. Smuling. D. van Teeseling. J. Wassink. Mej. J. Wattjes. Amsterdam: . Jan de Grijs. Baambrugge: G. Feringa.|. van Heerden.W. C. Smuling. Breukelen: J. A. Beerens.S. Breuninghoff.A. Griffioen. G. C. Hoekstra.J. H. M. janse.E. B. van Julsingha.Ph. J. Schippers.Ds. C. ]. H. Verweijs. Kortenhoe f : H. Grotendorst.J. Hendriks.J. N. Hiensch.H. Koops.H. Pasman. Loenen :Ds. P. C. IJsseling. Mijdrecht:M. Fernhout. Vreeland.Mej. Dr. A. J. Portengen.









































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 16 sullen mogen hem vervoegen tot dengenen die deselvehebben, overmits betalende voor ider mud rogge utersemaet 10 gulden, ende voor de boeckweyt mate als voorseytses gulden sonder meer; ende sullen oock dengenen, dienkoorn over hebben, 't selve niet mogen ontseggen, op teverbeurte als voorseyt. Ter ordonnantie van den gerecht voorseyt, actum den28 November 1623&quot;. LOOSDRECHT.                                         W. VOOGSGEERD.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 18 gronden langs onze rivieren. Deze woelen bij hooge waterstan-den en zeer vermeerderde stroomsnelheid zand uit de diepte enwerpen dit op hunne kleiboorden neder. In de klei, die de zandbank te Nieuwersluis geheel omringt,werden ter diepte van 25 M. ook boomstammen gevonden.Vermoedelijk zijn de boomen, die ter weerszijden van de riviereen zoogenaamd onderzeesch bosch gevormd hebben, geworteldgeweest in het veen, dat hoogveen geweest kan zijn. Een bosch,zoo diep als het Nieuwersluische onder de klei bedolven, mageene groote zeldzaamheid heeten, doch het wordt eenig in zijnsoort, zelfs buiten ons land, door de groote menigte hoefijzers vanpaarden, die tusschen de boomen gevonden zijn. De Heeren Wttewaall en Gijsberti zorgden dat er acht, dieeven zooveel verschillende soorten vertegenwoordigen,

bewaardbleven; deze zijn ten geschenke gegeven aan het Rijksmuseumvan oudheden te Leiden. Alle hoefijzers hebben den tegenwoordigen vorm en zijnvan kalkoenen voorzien, wat vele oude hoefijzers en zelfs uitnieuweren tijd niet hebben. Het getal der spijkergaten in deNieuwersluische ijzers verschilt. De hoefijzers zijn volgens eendeskundige beter vervaardigd dan een tegenwoordig dorpssmidze maken kan. In het genoemde boekdeel zijn ze afgebeeld. Daar de ijzers nog gaaf en niet versleten waren en dusgeen noodzakelijkheid bestond ze door nieuwe te vervangen, ishet zeer opmerkelijk, dat zij losgemaakt waren, zelfs losgerukt,zooals uit de kromme spijkers kan opgemaakt worden. Ditmoeten wij dus als een feit aannemen. De menigte ijzers, diegevonden zijn, sluit het denkbeeld uit, dat wij hier met een paartoevallig verlorenen te doen hebben. Niet het minste overblijfselvan een paard werd

aangetroffen. Waarom zijn zoovele paarden van hunne hoefijzers ontdaan?Mr. Baron Sloet meent: om een zoenoffer aan een god te bren-gen. Met eenige voorbeelden toont de Schrijver aan, dat hetpaard zeer in aanzien was bij de Germanen, niet alleen om degoede eigenschappen, die het edele dier bezit, maar ook omdathet de vertrouweling was der goden. Het grootste offer, dat aande goden werd gebracht, bestond uit paarden, die bij de offer-malen gemeenschappelijk genuttigd werden. Van oudsher zat inpaardenkoppen een groote magische kracht. Ook de ijzers, waar-mede de hoeven der paarden beslagen waren, bezitten volgens











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 2$ Van morgen evenwel alleen een praatje over haar bouwtrant.Haar stijl is, U ziet dat dadelijk, even eenvoudig als smaakvol.De Gothische bouw is toch maar de echte stijl voor kerken.Toch zou ik liever spreken van Germaanschen stijl, want,immers, de Gothen zijn van Germaansche afkomst en druktenook op den bouwstijl hunner kerken een eigen stempel. EeneGermaansche kerk maakt een gansch anderen indruk dan eenRomaansche kerk. De echt Romaansche kerken herinneren mijaltijd aan het zwaar geweldige van het Romeinsche rijk. Zedrukken me te zwaar op den aardbodem en wijzen te weinignaar den Hemel. Dat is heel anders in de Germaansche kerk-gebouwen, wier slanke spitsbogen naar boven werken, het oogrichten op den Allerhoogste, en het oor doen luisteren naar deneeuwigen God. Ziet U maar, dat doet de Sypekerk

ook. Nu trof ze voor haar bouw ook een bijzonder gelukkigentijd. Omstreeks 1400 was men in den bloeitijd van den Germaan-schen stijl. De allervroegste kerkjes zagen er hoogst eenvoudig uit,ze waren van hout en riet. Daarop kwam het steenen tijdperk,maar ook in die kerkgebouwen zat weinig idee, met hare welrijke maar toch ook onoogelijke afwisseling in steensoorten.Eerst in de elfde eeuw begon men in ons Vaderland met eigenlijkenkerkbouw, dikwijls bekostigd uit schatten door vermogendelieden geschonken. Voor de Sypekerk is hierin nog een aardigverhaal in omwandeling, verbonden aan het oude geslacht derSypesteyns, en waarbij de kruistochten zelfs nog te pas komen,maar dat we hier toch niet wel kunnen gebruiken, omdat hetons geen enkele inlichting geeft over bouwtrant en kerkstijl. Nog in de elfde en twaalfde eeuw werden de kerken metvoorliefde gebouwd aan rivieren en op hooge

plaatsen en natuurlijkdaar, waar heel wat menschen woonden. Dat nu was niet hetgeval in het oude Sijpe, waar het drassig was en weinigenwoonden. Wij, oude Sijpers, behoorden in die dagen tot debinnenlanders, die nog leefden in de Romeinsche toestanden vanbosschen en moerassen en heidegronden. Utrecht, het oudeUltraject, was al een groote heer. Daar had bisschop Hendrikvan Vianen reeds het Domkoor gebouwd en heerschte de Dom-toren, begonnen in 1321 en omstreeks 1400 juist voltooid, metgroote waardigheid en hoog gezag over de dorpstorens deromringende waterlanden. Sijpe en omstreken waren in die oudstedagen een wonder geschikt plekje om er den bekenden Floris V

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 31 eene, ter eere van haar 39sten verjaardag, blijkt dat zij zich nietalleen met de botanie, doch ook met de tuinarchitectuur bezig hield. Koepel van eene lustplaats aan de Vecht. Van al die vroegere grootheid, van al die mooie lustplaat-sen en tuinen langs de boorden der Vecht, wat is er nog vanover? Zoo goed als niets. De voorstanders van den landschaps-stijl hebben dat alles weggevaagd, onder het motto dat alleenhet natuurlijke in den tuin mocht heerschen; een ideaal, dat zijnooit tot werkelijkheid hebben kunnen brengen en dat wel degrootste uiting van wansmaak in de tuinkunst heeft tengevolgegehad. Enkele buitenplaatsen uit die periode zijn, toen de oor-spronkelijke aanleg vergroeid was, toen de fraaiigheden vergaanwaren, dikwijls ook door den beteren smaak van latere bezittersnog mooi geworden. Doch eerst in den laatsten tijd

heeft menweer beter begrip gekregen, hoe de kunst en de natuur kunnensamenwerken en ziet men daar mooie uitingen van. VAN SIJPESTEIJN.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 36 een burcht van keel,het dak van lazuur, daar-boven een schild vankeel, beladen met eenkruis van goud (wapenvan het voormaligeStichtvan Utrecht) en benedenSt. Maarten te paard,met zijn zwaard een pandvan zijn mantel afsnij-dende ten behoeve vaneen hem volgendenbedelaar. Op grond alzoo vanden tekst van het graf-schrift van BisschopHenric en de afbeeldingvan Beka, kan er voorden vervolge nimmermeer eenige twijfel rijzenomtrent de identiteit vanden Heilige, die op het Gemeentewapen van Vreeland behoortte worden voorgesteld. Ik eindig met de betuiging mijner erkentelijkheid aan denheer L. Schiethart, Burgemeester van Vreeland, voor de wapen-afbeeldingen, welke deze bijdrage illustreeren, alsmede aan denheer M. Middelberg, te Loenersloot, voor de verstrekking vanbronnen. Vreeland, Paschen 1915. Dr. J. A.

P.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 57 ons Lieff Vrouwen avont Assumtyo ghecomen tsmiddaechs opCronenborch, ende tsavons hebben hem alle die rijckdommeende ghemeen borgheren van Uutrecht int hernas inne(ghehaelt)&quot;.Zie Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap.Dl. XI (1888), bl. 49, 50. Thans, nu men niet meer een heelen dag noodig heeft omvan Amsterdam naar Utrecht te komen, en zelfs een eenvoudigreiziger in den sneltrein zijn middagmaal gebruikt, is voorLoenen wel de kans op een herhaling van zulk een keizerlijkbezoek verkeken. Vreeland.                                          F. C. WIEDER.
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