


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 LS. Het verheugt ons, dat oude en nieuwe medewerkers, doorhet schrijven hunner artikelen, ons weder in staat hebben gesteldom het jaarboekje uit te geven. Aan allen onzen dank! Aangezien de Vechtstreek nog vele Jaren de stof kan leverenom onze jaarboekjes te vullen, worden bijdragen voor denvolgenden jaargang gaarne door ons tegemoet gezien. De Redactie van het Jaarboekje : J. O. Th. OREVENSTUK.Dr. D. A. W. H. SLOET.September 1921.                    J. W. VERBURGT.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 hosteden en huysluijden wooningen in brant te steecken enteenemael te ruineren, sulcks dat henlui teenemael onmogelyckis ijts het minste te cunnen geven. Overmits welcken sij suppliantengeen middelen siende, om ijts het minste te cunnen contribueerenin de capitale leeninge als geene ingesetenen van vermogen ofmiddelen en goederen hebbende meer weten te vinden, henl.genootsaeckt vinden te keeren tot Uw Ed, Groot. mog. onder-daniglijk versoeckende (dewijle alle het geene voorseyt is,een bekende saecke is) dat Uw Ed. Groot mog. gelieven desupplianten en ingesetenen van Loenenvan de gemelte capitaleleeninge te excuseeren en te ontlasten, 't welck doende etc. Was onderteechent: J. Wichmans. Het verzoek tot ontheffing der belasting werd door de Statenvan Holland toegestaan. Het volgende jaar, 1673, vroeg 't Bestuurvan Loenen-Kronenburg's

Gerecht wederom vrijdom van belasting,zoo van de gewone als buitengewone, wegens den diep treurigentoestand, waarin het Gerecht verkeerde. De inhoud van hetverzoekschrift was de volgende: Aen dELd. Mo. Heeren Gecommitteerde Radenvan Staten van Holland en Westvrieslant. Geeft ootmoedelijck te kennen. Schout, Buijrmeesteren engerechte van Loenen Croonenburchs gerechte, dat haer Ed. Gr.Mo. om redens en middelen in de gerechte vermeit, de suppl.*^&quot;(naer voorgaende advis en berichtinge van u Ed. Mo.) bijapostille in date de 22en Augusti 1672 hebben ontheven en ontlast van geordonneerde capitale leeninge in de.....regte breeder geroert, 't is, na sulcx dat haer Ed. Gr. Mo. de sup-plianten nu weder bij missive hebben toegesonden die placcateop het betaelen van 200sten pen. bij forme van capitale leeningevoor desen jaere 1673 geconsenteert, 't welck voor den eerstenMartij 1673 ten comptoire moste

werden betaelt en dewijle desupplianten onmogenlijck is de voorseide capitale leeningh teconnen opbrengen, veel min eenich quohier aen u Ed. Mo. teconnen overleveren, in consideratie alles aldaer is verdestrueert,de landen met water staen bedekt, en in de macht van viantleggen, d'ingesetenen meest gestorven sijn, de verdere ingesetenen



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 wijt en sijte gevlucht, de secretaris overleden, en de suppliantenoock niet en weten, werwaerts de noch levende ingesetenenhun sijn onthoudende, dat mede in de tijt van ses maendenaldaer niet een eenich mensch en heeft gewoont, off ais nochis woonende, en sulcx den supplianten onmogelijck is, die heeleen halve verpondinge vervallen in die jaere 1672 of U hetquohier te comen overleveren, veel min de capitale leeningevoor dezen jaere 1673 geconsenteert te connen betaelen. Sooversoucken de supplianten ootmoedel, dat u Ed. Mo. om redenenhier voorseit verhaelt hun van de voors. heele en halve ver-pondinge vervallen in den jaere 1672, mitfgaders van 200<'&quot;penn.bij forme van capitale leeninge, die voor desen jaere 1673sullen worden geheven, gratieuselijk gelieven te eximeren ende ontheffen. Dit doende etc. Ook dit verzoek van

Loenen-Kronenburgs gerecht werd doorde Staten van Holland toegestaan. Ook in Loosdrecht had men het zwaar te verantwoorden.Daar maakten de Fransche soldaten zich mede schuldig aan 'tvernielen van archiefstukken. Voor het Gerecht van Loosdrechtwerd dat in 1678 vastgesteld, gelijk blijkt uit het volgende: Compareerde voor mij Gijsb. Biaeuw, secretaris van Loosdrecht,Hendrich Arie Meyers, out omtrent 63 jaren, Tijmen Cornelis,out omtrent 44 jaren en Elb^- Hendris de Jonge, out omtrent41 jaren en varclaerden bij ware woorden en met presentatievan solemneelen eede ten versoeke van Buijrmr. en die van dengerechte van Loosdrecht, hoe waer is, namentlijck dat sij comp.t<^&quot;int laest van 't jaer 1672 in de france tijt sijn gecomen in dendorpe van Loosdrecht, waer wijt alle de menschen gevluchtwaren, sij comende in de huisinge, daer voor de tijt van 'tvluchten den gerechtsbode van de Loosdrecht

woonde en alwaerde kist stonde, waer in die charters en papieren, des voors.dorpe raeckende, gesloten wierde en dat sij bevonden, deselvekist (welcke sij wisten dat int vluchten daer gebleven was:)weg te sijn en de papieren, die daer hadden ingeweest, eens-deels weg, anderdeels op de vloer leggende en met voetenvertreden sijnde, alle 't gene voors. staet verclaerden sij comp.'e&quot;waer en waraechtigh te zijn, gevende voor ende van weienschap



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 daer geweest te hebben en 't selve gesien te hebben, presen-teerende sulx des noot en daer toe versocht sijnde, 't selvemet eede te veriferen. Des t'oirconde bij die attestanten neffensmij ondergesch. secretaris onder». Den Darden December 1678 (get.) Heyndrich AdraensenMeyers, Tijmen Cornelisse, Elbert Hyndrich de Jong. Vorenstaande verklaring voor den Secretaris werd voor Schouten Schepenen door die drie getuigen met eede bevestigd, waarvanakte mede in 't Gemeentearchief van Loosdrecht berust. Het document in het archief op den Sypesteyn te Loosdrecht,waarvan wij hierboven spraken, is van de hand van den heerC. van Cooten van Blomswaard, zooals die per correspondentiewerden gegeven aan den heer Louis Filippe Serrurier, wonendeop de lusthoeve Bereveld en door dezen werden bijeenverzameld.Zijn aanteekeningen betreffende de

Franschen in de Vechtstreekin 1672 en 1673 luiden aldus: EENIGE PARTiCULARlTElTEN OMTRENT DE DORPEN OMSTREEKS LOENEN VOORGEVALLEN IN DE JAREN '72 EN '73. 1672. Den 205ten Sept. werd, doordien geen contributie wasopgebracht, de plaats van den heer Valkenier afgebrand. De hertog van Luxemburg,een vliegend leger omtrent Hilversumvergaderd hebbende, kwamen de Gedeputeerden van Loosdrechtmet hun contributiegelden, welke bij den hertog ontvangenzijnde, hun swoer geen leed te sullen geschieden; dog zij naettelijke dagen hun kv^itantie te vergeefs wagtende, hoorden detijding, dat den 29sifn hun gantze dorp op een erbermelijkwijs was uitgeplondert en op 's Graveland verscheyde huizenen hofsteden, die geen contributie opgebragt hadden, afgebrand. De Fransen, hier de meester sijnde, hebben zij zich deGeuzesloot op begeeven en de veenen op en nader gezantsakt,en van daar een

uitlegger, die zij vermeesterd hadden, brengendedeselve de Geuzensloot af, aldaar aan 't einde koomende, gooidenzij verscheidende vandooden, die zij tot een vertooning op hetverdek hadden laten liggen, overboord, dog konden niet doorde Nieuwesluis, soodat zij het canon daaraf naamen en deuitlegger aldaar verbranden.:           /. .. ;









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 J. G. TH. G. VOOR DE RESTAURATIE. Het oude opschriftaan het Hervormde Kerkje te Nederhorst, Het bergkerkje te Nederhorst kan om verschillende redenenals een van de merkwaardigste monumenten van de gouwNiftarlake beschouwd worden. Niet alleen omdat het gebouwd is op een heuvel, die eeuwengeleden als vluchtheuvel diende, wanneer de Zuiderzee de lagelanden overstroomde, omdat er toenmaals nog geen dijken waren











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 14 De naam EIburga ') heeft veel overeenkomst met dien vande H. Ethelburg (Abdis in Engeland in de 7e eeuw). In vroegere eeuwen werden soms kapellen gesticht ter ge-dachtenis aan overleden personen, vooral die door misdaad ofongeluk om het leven waren gejcomen. Niet altijd ter plaatsewaar zij begraven waren en dikwijls eerst vele jaren later.B. v. de kapel door Willem van Henegouwen in 1324 te Muiderberggesticht 2) voor Floris V, die in de abdij van Rijnsburg be-graven werd. 3) Met leedwezen en verontwaardiging zag ik onlangs, dat men,om een electrisch lampje aan te brengen, den bovensteen vanhet kozijn heeft doorboord en het woord INTRET zoo beschadigden bepleisterd heeft, dat het bijna geheel onleesbaar is. 't Verwonderde mij, dat te Nederhorst zich niemand tegen ditwandalisme verzet heeft. Baambrugge,                        J.

G. TH. GREVENSTUK. 10 Juli 1921. 1)    Vgl. J. J. de Graaf, Nederl. doopnamen, op Elbrigje. 2)   Wi Willaem &c. maken cent allen luden, want onse lieve neve dieGrave Floris, daer Godt die siele of hebben moet, doot bleef tote Muderberglie inonsen lande van Amstelle wiens siele wi altoos souden geerne doen gedenckenende hebben in ewelicken gedenckenisse voor sine sielen, onse ouder sielen endeder onsen in der eere Gods, onser Vrouwen ende alle Gods heyligen gesticht endegemaect tote der selver stede van Muderberch eene capelrie, enz. 3)    Zijn ingewanden werden begraven in de St. Laurenskerk te Alkmaar,









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1921 18 De laatste vijf komen in het woord credalus voor. De sombedraagt 1038. Aan geschied- en oudheidkundigen, uit te zoekenof en in hoever dit getal als jaartal met den bouw der kerk inverband staat'). Klopt het ongeveer, dan wordt mijne conjectuurbijna wiskunstig zeker, en zijn we ook een mooi historisch ge-geven rijker geworden. Dr. D. A. W. H. SLOET. 1) Men vermoedt de I2de eeuw, doch de vorm der letters van de inscriptiekomt werkelijk overeen met dien van de elfde, zooals de lieer Grevenstuk bovenaantoonde. Doch zie noot blz. 13.







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-
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