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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1928 VIII Loenen: N. Bastert. Goswin H. Boner. G. J. Dokkum. H. Hissink. J. M. C. van Kempen. Mr. H. P. Loggere. L. L. Posthuma. E.  A. H. A. van de Velde.Jan de Vries. G. J. Weijland.W. H. Willms. Loenersloot: Pastoor B. J. Brouwer.Ir. E. Middelberg.Mevr. de Wed. G. A. A.Middelberg-Hallmann. Loosdrecht; Prof. Dr. K. H. Bouman.Mevr. Kappeyne van de Coppello-Wijgers.Jhr. Q. J. van Swinderen.Jhr. C. H. C. A. v. SypesteynW. Voogsgeerd. Maarshergen:H. van Donselaar. Maarssen: R. H. Driessen.A. M. Hartog. F.  Hoosemans.L. G.-James.E. A. Ie Jolle. J. M. de Muinck Keizer.Pastoor Dr. W. G. J. van Koeverden.Mr. W. H. Kohier.Dr. A. R. van Linge.A. T. Plomp. Harreveld:Pastoor J. J. Swildens. Hascrstvoude :Pastoor J. Ruijter. Heemstede: ]. C. Brand Jr.W. H. Koomans. Hilversum: D. de Bree. Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. C. L. Heek. Mevr. A. J. Kardux- ten Hoopen.J. Kardux.Gen. Maj. E. Luden.C. Metzelaar.P. A.

Pijnappel.J. Schipper Jr. Hoorn:U. G. Dorhout. Houten:Mr. H. J. J. Scholtens. Kockengen:B. Calissendorff. Kortenhoe f: Ds. J. van Bruggen.J. Warmolts. Krommenie:P. van Walbeek. Leiden: Mr. Ds. J. W. Verburgt.Dr. F. C. Wieder.















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1928 XV Art. II. De besluiten tot: 10. vervreemding van eigendommen van het genootschap; 20. opheffing van het genootschap; 30. verandering der statuten;worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde vergaderingwaar minstens 2/3 der leden aanwezig is. Mocht in deze vergadering het vereischte aantal leden nietaanwezig zijn, dan kan daaromtrent geen besluit worden geno-men, maar wordt binnen een maand eene nieuwe vergaderinguitgeschreven, waarin met meerderheid van stemmen kan beslistworden door de aanwezigen. Art. 12. Alle overige besluiten worden genomen met meerder-heid van stemmen der aanwezige leden. In de algemeene vergadering van het laatste genootschapsjaar,wordt beslist over de verlenging van duur van het genootschap(met inachtneming der bepalingen in artikel 11). In geval tot ontbinding van het genootschap wordt besloten,zal in diezelfde vergadering worden beslist

welke bestemmingaan de eigendommen van het genootschap zal worden gegeven; een en ander met inachtneming van de bepaling van artikel1702 van het Burgerlijk Wetboek. Goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 14 December 1918,No. 29.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1928 XX Aanvankelijk diende het voor verblijf van doortrekkendegeestelijken, doch later is het ingericht als huis voor ouden vandagen; 36 oudjes worden er thans verpleegd. De gevel is fraai,het gebouw zelf geheel veranderd, alleen de kapel, thans eetzaal,is nog te herkennen. De merkwaardigste stukken zijn een aantalschilderijen van regenten, van den stichter Heer Willem en vanJacob van Gaesbeek, zijn neef, die later in 't bezit van hetkasteel kwam. Voorts een kinderportretje van 1641, benevenshet Laatste Avondmaal van 'n-vermoedelijk-i6e-eeuwsch-schilder,waarbij heer Willem aan de tafel ligt neergeknield. De meestestukken zijn uit de school van Van der Helst. In de keuken z'ijnvoorts nog een aantal groote tinnen borden en schalen, fijn ge-dreven koperwerk uit ouden tijd, enz. aanwezig. Tenslotte werd een bezoek gebracht aan de ruine van het oudekasteel, de trots en sieraad van Wijk. De tegenwoordige straat,

dienaar de ruine leidt, heet Mazijk, dit was vroeger een gracht, waar-langs de bisschop voer naar de kerk en dan met muziek begeleid(muziek = Mazijk) daarheen gebracht werd. Kasteel te Wijk bij Duurstede in welstand.





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1928 Overei niremst Jwlo^n tussctwn de h^fi ners van het ,,Oude Hof&quot; te Weesp in 14^8 en de Stad Wlc^p \















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1928 Het slot Kronenburg



























































































































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1928 74 WILLEM VAN ABCOUDE









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1928 78 JACOB VAN GAESBEEK











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1928 't Huys ten Bosch bij Wesopaen zijn omgeving De Vecht, terecht geprezen als een der schoonste waterwegenvan ons land, heeft in haar benedenloop een punt, dat zoowel uiteen geschiedkundig als uit een strategisch en natuurhistorisch oog-punt bezien, zeer merkwaardig is. Dat punt is Uitermeer. Uit een natuurhistorisch oogpunt bezien is deze plek merk-waardig, omdat het een der weinige plaatsen in ons land is, waarhet zeldzame zomerklokje (Leuconium Aestivum) voorkomt enwaarop overigens Godin Flora haar gaven uit een hoorn vanovervloed uitstrooit. Uit een strategisch en geschiedkundig oogpunt, omdat het inden strijd tusschen de Stichtsclien en Hollanders in de 15e eeuwreeds het brandpunt, en later, in 1672, de plaats was, waar deFransche zegetocht door ons land werd gestuit. Men mag wel gissen, dat de Romeinen reeds dit

punt op derechte strategische waarde hebben weten te schatten. De groote heirweg liep in hun dagen van Keulen via Dore-stad, langs Fehtna, over (Utrecht en) Uitermeer naar Muiden enzoo vervolgens naar Germame. Niet ver van Uitermeer, aan den mond van de Vecht, te Mui-den, hadden zij reeds een Tolhuis en daar zij de gewoonte had-den om op geregelde afstanden sterkten aan te leggen ter verde-diging van vaarten en wegen, lijkt ons, ofschoon ons geen ver-trouwbare gegevens ten dienste staan, de veronderstelling niet alte gewaagd, dat ook te Uitermeer toen reeds een versterking be-stond, die deze plek praedestineerde voor het versterkte kasteel,dat daar later zou worden gesticht. Door de onderzoekingen van den Heer A. Perk te Hilversumen van Mr. Jan Hjeydanus (deze laatste werd op 29 Januari1851 om zijn verdiensten voor de geschiedenis van Weesp doorden Raad tot Archivaris honoris

causa benoemd) is er veel licht

























































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1928 III zegt: ,,indien gij nu met mijn Pondt wild overgezet zijn, zookomt maar hoe eerder hoe liever, het is tot uw dienst en totdienst van al mijne buuren&quot;. 't Ging dus, zooals ge ziet, hard tegen hard, en in dit geschildoet van Dam zich wel een weinig van den kleinen kant ken-nen, dat moet worden toegegeven. Zijn pogingen hebben iets wegvan de speldeprikken, waarmee een dwerg een welgeharnastenreus probeert te wonden. Het is te begrijpen, dat de heer van Dam met ongeduld naarde beslissing der Staten uitzag. Doch de zomer gaat voorbij enhij hoort nog van niets. Wel is hem ter oore gekomen, dat deoorzaak van de vertraging gezocht moet worden bij den heer vanWeiland, die op zijn (v. D.) requeste tot nog toe niet heeft ge-lieven te dienen van Berigt en daarom wendt van Dam zich in't laatst van Aug. opnieuw tot de Staten met een

adres, waar-in hij zegt, dat hem aan de afdoeninge van zijn sake ten hoogstegelegen was en dat hij daarom oodmoedelijk verzoekt, dat UEd.Mog. den voorz. Heer v. Weiland gelieven te ordonneeren, bin-nen sekeren tijd bij UEd. Mog. te praefigeeren op des sup-pliants Requeste alsnog te berigten, en_ tevens verzocht hij,dat, als het antwoord van den heer van Weiland zou ingekomenzijn, aan hem daarvan copije mag worden verleent om sijnebelangen daartegen te mogen inbrengen. Dit laatste verzoek waswei te verklaren. In een openbare rechtzitting kan men het plei-dooi van zijn tegenstander aanhooren en daartegenover zijn be-schouwingen zetten, maar in deze zaak, die grootendeels schrif-telijk behandeld werd en die ten slotte zou uitgewezen wordendoor een college, waarin wel de heer van Weiland, doch niet deheer van Dam zitting had, mocht den heer van Dam heusch welmededeeling worden

gedaan van de argumenten zijner tegen-partij. Nu, de Staten staan hem zijn verzoek goedgunstig toein hun vergadering van 2 Sept. Den 25sten Sept. doet de deur-waarder Kroes gerechtelijke aanzegging van dit besluit aan denadvocaat van den heer van Weiland, Mr. E. Storm persoonlijk,die deselve ook heeft aangenomen. Dit schrijven is wellicht eenspoorslag geweest voor dien advocaat, om met het pleidooi, dathij voor zijn lastgever, den heer van Weiland, moest indienen,eens wat haast te maken. We lezen ten minste, dat binnen 14dagen het verweerschrift van den heer van Nederhorst bij deStaten inkomt, die het den 7den Oct. reeds in behandeling nemen.
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