


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 L. S. Verschillende medewerkers hebben ons door de toezendinghunner artilielen in staat gesteld dit tiende jaarboekje uit tegeven. Zeer tot ons leedwezen konden eenige zeer uitgebreidestukken ditmaal nog niet worden opgenomen. Andere artikelenmoesten worden ingekrompen. De drukkosten gedoogen nog niet om het boekje zoo uit tebreiden, dat alles geplaatst kon worden. De Redactie van het Jaarboekje: J. G. Til. GREVENSTUK.Dr. D. A. W. H. SLOET.J. W. VERBURGT.September 1922.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 de. Onder de vele goederen, waarmede Graaf Wichman ditklooster, onder bevestiging des Keizers, begiftigde, behoordeook Naardinclant met alles wat hij daar in eigendom had, als:slaven, gebouwen, landen, weiden, beemden, bosschen, water-gangen en inkomsten. Aldus ging het Gooi over in handen derabdij van Elten, staande onder het patronaat van den HeiHgenVitus, welke dientengevolge ook de Schutspatroon van hetGooi werd. De Abdij te ELTEN, naar Jan de Beijer, 1720. Welken invloed heeft dit op deze landstreek gehad? Het valt uit de stukken niet op te maken, doch men magaannemen, dat die invloed van kerstenenden en van bescha-venden aard is geweest, doch ook dat die, waar de kerk, vooralten tijde der Kruistochten, de vrijheid der lijfeigenen en keur-medigen bevorderde, van groote uitwerking is geweest op den



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 geest tot zelfstandigheid en vrijheidszin, welke immer den Erf-gooier heeft gekenmerkt. Hoe het bestier over Naardinclant is uitgeoefend, is ons totheden een gesloten boek. Gegevens daaromtrent waren wel-licht in het klooster te Elten aanwezig. Zeker is het, dat hetkloosterarchief nog in het begin der 19e eeuw vele stukkenbevatte omtrent dat bestuur. Kort daarna echter werd datklooster opgeheven en zijn tot heden die stukken ondanksdaartoe gedane pogingen ons onbekend gebleven. Een grooten stap voorwaarts doende komen wij tot het tijd-perk van Graaf Floris V. Naar het schijnt, ondervonden de abdissen van Elten bezwa-ren in het voeren harer heerschappij over Naardinclant en kwa-men o.m. moeilijkheden voor met de Heeren van Amstel, diezich rechten aanmatigden en voor zichzelf aanspraak op hetGooi maakten. De, voor dien tijd,

groote afstand tusschen Eltenen het Gooi zal daartoe het zijne hebben bijgedragen. Toen in 1280 Graaf Floris met de Stichtschen het kasteelVredelant belegerde en Giselbertus van Amstelle door denGraaf verslagen en gevangen genomen werd, bood zich de ge-legenheid aan, ook het lot van Naardinclant te regelen. Alsgevolg van te Vredelant gevoerde onderhandelingen droeg deabdisse van Elten, Gydelendis genaamd, met toestemming vanhaar convent, op den 6en Mei bij plechtige oorkonde alle harerechten op Naardinclant over aan den Graaf; uitgezonderdwerden de inkomsten en renten der kanunniken en de bezit-tingen aan hare vazallen in leen toegekend, behalve voor zooverhet goederen van Gijsbrecht van Amstel betrof. De Graaf aanvaardde deze overdracht op den 13en Mei enbeloofde haar daartegenover een jaarlijksche rente aan de Ab-disse van 25 Utrechtsche ponden te betalen. Zoo was dan

deze landstreek gekomen aan de Graven vanHolland, om onder hunne heerschappij en die hunner opvolgerste blijven tot op den huldigen dag. Het is voor het goed begrip der verdere geschiedenis vanhet Gooi van belang, indachtig te zijn, dat aan die heerschappijgepaard-ging het eigendomsrecht op den bodem met alles watdaartoe behoorde, op enkele uitzonderingen na.























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 15 door Rijks- en Gemeente-politie bewaakt, teneinde den opvoervan niet door Meentrneesters gebrand vee te beletten. Hier endaar hield men dit vol, elders liet men het vee oogluikend toe. De strijd werd in het Gooi en in de Gerechtshoven voortge-zet en noopte wederzijds tot feller, scherper optreden; daarbijkwamen tooneelen voor van machtsontwikkeling, van ruwheiddoch ook dikwijls van komischen aard. Pogingen tot verzoening, tot overeenstemming, mochten niettot een oplossing leiden; soms geleek het, of een vergelijk aan-staande was, doch dan stuitte dit wederom af op een of ander,soms geldelijk punt, en laaide het vuur aan beide zijden vannieuw op. Eindelijk kwam de Regeering tot de overtuiging, dat alleenwettelijke voorziening een staat van zaken kon doen geborenworden, welke den rechtstoestand onmiskenbaar vaststelde enwaaruit de

belanghebbenden bevrediging konden putten. Na ampele voorbereiding door een Staatscommissie, bestaan-de uit Mrs. S. Gratama, Raadsheer in den Hoogen Raad derNederlanden en de Hoofdambtenaren van Binnenlandsche Za-ken en Justitie, Jhr. Quarles van Ufford en Dresselhuis, werdhet Wetsontwerp den 8 Juni 1910 bij de Staten-Generaal inge-diend en, na behandeling in 1912, tot Wet verheven. Deze Erfgooierswet 1912 is een unicum in onze Wetgeving.Niet alleen dat zij een zaak regelt, welke nergens anders inons Vaderland voorkomt, doch zij sticht een vereeniging vandeels publiekrechtelijken, deels ook privaatrechtelijken aard. De hoofdpunten van die wet zijn aldus samen te vatten. De vanouds bekende en nog niet vervreemde Erfgooiersgron-den ten getale van pl.m 3400 hectaren, bijna een derde van hetgeheele Gooi, behooren in eigendom toe aan Stad en Lande vanGooiland. Het doel is: bevordering van de welvaart

harer leden en vanhet Gooi in het algemeen, bepaaldelijk met het oog op het land-bouwbedrijf. Leden zijn de meerderjarige Erfgooiers, woonachtig in de zesGooische Gemeenten, thans ruim 1600 in getal, en de gebrui-kers der enkele Gooische hofsteden, waaraan vanouds schaar-recht werd verleend; lidmaatschap gaat door vertrek uit hetGooi, opzegging of vervallenverklaring verloren.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 21 In het Manuscript komen deze letters A dan ook als hoofd-letters voor. Bovendien veronderstelt Prof. I. W. Muller om verschillenderedenen van taalkundigen aard, dat de Vlaamsche dichter mo-gelijk evenals zijn land- en tijdgenoot Jacob van Maerlant eengeestelijk ambt bekleedde of tijdelijk in het Sticht heeft ge-woond.

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 29 Orgelfront in de R. K. Kerk te Abcoude De heer S. H. van der Kraats, custos aan het gemeentear-chief te Gouda, was zoo vriendelijk enkele bijzonderheden medete deelen, waaruit blijkt, dat in 1556 de kerkmeesters van deSt. Janskerk te Gouda een contract voor de levering van eennieuw orgel afsloten met Mr. Hendriks Nichoff, Jasper Jansz.en Claes Heinricxz, orgelmakers te 's-Hertogenbosch. Dit or-gel werd den 19den December 1558 gekeurd en bespeeld doorPontyaen Adrijaensz., organist te Woerden.

































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 45 Men vindt op Goudestein een veiliger waranden, Hier gilt het stoute zwijn:Maar niemandt vreest de beet van zijn verwoede tanden, Daar schuilt het bloode knijn,Om in geen looze strik, noch jaagers net te raaken;'t Gedierte leert den mensch voor teegenspoeden waaken. De Paauw vertoont haar staart, versiert met Argusoogen En hooftpluim, schoon van glans,Wie rijk van luister is, begeert zich te vertoogen, De zwaan, het hoen, en gans.Zijn hier in volle weeldt, en teelen aan door 't paaren.Het vuur der liefde kruipt al wat' er leeft door de aaren. Hier wijkt het hart de tant der aangehitste honden De heining van dit oordt,Behoedt d'aanschouwers voor zijn hoorens fel in 't wonden. Men vreest hier voor geen moordt,Als in het akligh bosch, de zorg verjaagt het vreezenWie zich vermaaken zal, moet zonder angste weezen.&quot; Vgl. Alle de Gedichten van Jan Vos, t'

Amsteldam. Bij Gerriten Hendrik Bosch, Boekverkoopers. 1726. /. A. Worp, Jan Vos, Acad. Proefschrift. Groningen 1879.









































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 65 Toen bereikte zij in de eerste helft der 18de eeuw haar on-gekenden bloei. Vele leden lieten zioh toen kostbare buitenplaat-sen bouwen of lieten bestaande verfraaien. Zij deelden in de glo-rie der Vechtkoninginne, hun lusthoven vormden de afspiegelingvan hun materieele welvaart, die zoo schril afstak bij het lot vanvele geloofsgenooten in het buitenland, gelijk Claas de Bruinzingt: Kon Vader Jacob's nageslagt In Canaan die wellust vinden, Welks glans haar oog met vreugd bescheen, Die hier genoten wordt? o neen!De 18de eeuw vormt het eigenlijke bloeitijdperk dezer ge-meenschap, maar ook in de 17de eeuw vormt de geschiedenisdezer oudste Joodsche Gemeente in de Vechtstreek een merk-waardig deel van de geschiedenis der Joden in Nederland.Utrecht.                                                  JAC. ZWARTS.
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