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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 L. S., Het 18e jaarboekje van ons Genootschap kan weder opden gewonen tijd verschijnen. Na hetgeen door ons in vorige jaargangen is gezegd,hebben wij thans weinig mede te deelen. Alleen zouden wij onze leden in de hooger gelegen dorpenaan de Vecht willen aansporen om de geschiedenis hunnerwoonplaats eens na te gaan en daarover een artikel voor ditjaarboekje te schrijven. Aan de schrijvers van de huidige artikelen onzen hartelijkken dank, in het bijzonder aan ons medelid Joan Vis, die,evenals vorige jaren, weder een uitgebreid verslag ofer degehouden excursie gereed maakte. De Redactie van het jaarboekje. }. G. TH. GREVENSTUK.Dr. D. A. W. H. SLOET.Mr. Ds. J. W. VERBURGT.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 X Vriezenveen:        ; Pastoor W. M. A. van Rijn. Weesp: A. van Beek. W. A. van Dockum. Th. J. Houtman. H. de Kloet. J. G. Nordemann. E. W. Raadsheer. N. Smit Jzn. Weesperkarspet:J. C. F. Bletz.G, P. Sorber. Weltevreden: (N.O.L).Prof. Dr. A. Grevenstuk, Wijk bij Duurstede:B. Schoenmaker. Zeist:I. A. Lantsheer. Zuilen: Ir. F. C. C. Baron van Tuyllvan Serooskerken. Zwolle:Dr. G. A. B. Fijn v. Draat. DONATEURS. Amsterdam:Mr. R. H. Erdmann. Utrecht:Dr. H. Th. s'Jacob. 's-Gravenhage: Mr. Dr. F. A. C. Graaf v.Lynden van Sandenburg. BEGUNSTIGERS. Breukelen: J. H. M. Janse. Ds. C. J. H. Verweijs. Abcoude:D. van Teeseling. Baambrugge: G. Feringa.W. C. Smuling.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 XII Muiden een stoomgemaal zal worden gebouwd. Met de beste wenschen voor den verderen bloei van hetGenootschap wordt dit korte verslag besloten. Uitgebracht op de Algemeene Vergadering te Nieuwer-sluis 12 Juni 1930. De Secretaris:J. G. TH. GREVENSTUK.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 Excursies van Niftarlake 1912     Rijtoer naar de Herv. Kerken te Vreeland, Korten-hoef, Oud- en Nieuw-Loosdrecht en Loenen, R. C.Kerk te Slootdijk, Museum van Sypestein te Loos-drecht en de verzameling antiquiteiten van Mevr.Terpstra te Kortenhoef. 1913     Boottocht. Tentoonstelling Muiderslot. Herv. Kerkte Muiden. 1914     Boottocht. Stadhuis, Herv. Kerk, Kath. Kerk, St.Bartholomeus-gasthuis te Weesp, Herv. Kerk, Kath.Kerk, Kasteel en Herv. Kerk te Nederhorst-den-Berg. .1917 Boottocht. Kasteel Zuylen, Herv. Kerk te Zuilen. 1918     Per trekschuit. Herv. Kerk en Kath. Kerk te Koc-kengen. Kasteel Haarzuilens. 200 deelnemers. 1919     Motor-Boottocht. Herv. en Kath. Kerken te Abcoude,Herv. Kerk te Nigtevecht, Slot Loenersloot, Herv.Kerk en tentoonstelling van prenten te Baambrugge. 1919     Kasteel Nyenrode. 1920     Herv. en Kath. Kerken, ridderhofstad Guntcrsteinen

buitenplaats Kweekhoven, te Breukelen. 1920     Kasteel Nyenrode. 1921     Centraal Museum te Utrecht. Autotocht naar KasteelHeemstede te Houten. 1922    Tocht naar Amersfoort. Museum Flehite, St. JorisKerk, het Gasthuis, het Weeshuis, oude poorten entalrijke mooie, oude huizen, onder leiding van denHeer W. Croockewit Azn. Thee ten huize van denburgemeester Graaf van Randwijck. 1923    Tocht naar het Muiderslot, Herv. Kerk te Muiden,Stadhuis, onder leiding van Burgemeester de Raadt.Stadhuis, Herv. Kerk, Comenius-museum te Naarden,onder leiding van Ds. F. W. Drijver. 1924    Autotocht naar Loosdrecht. Ontvangst op het Raad-huis. Kasteel Sypestein, Toren Sypekerk, Restauratie
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 Baambrugge omstreeks 1780



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 De buitenplaatsen langs den Angstel Onder de dorpen, die in de 17de en 18de eeuw rijk metbuitenplaatsen begiftigd waren, bekleedt Baambrugge eeneerste plaats. Men vond er aan de lieflijke oevers van denAngstel niet minder dan ongeveer dertig, de een al mooierdan de ander.                                 : ;_ Het water, dat als een zilveren lint door het landschapslingerde, gaf aan de streek een bijzondere bekoring en hetis niet te verwonderen, dat zij die van plan waren een buiten-plaats te bouwen, zich hiertoe aangetrokken gevoelden. Deweg tusschen Abcoude, Baambrugge en Loenersloot kon indien tijd, door de mooie buitenplaatsen en de daarbij behoo-rende prachtig verzorgde lusthoven, als een van de mooistevan het land beschouwd worden en leverde een schitterendenaanblik op. Des zomers was de bevolking, wanneer de buitenplaatsenbewoond waren, wel

een paar honderd zielen grooter, watmet het gerij der koetsen en het varen der jachten en boeierseen ongemeene levendigheid aan het dorp gaf. De eigenaars waren meestal voorname Amsterdammers,die door hunne verteringen en het onderhoud hunner be-zittingen in hooge mate de welvaart van Baambrugge be-vorderden. Op enkele uitzonderingen na waren zij dan ook zeer ge-ziene gasten. De meesten waren echter ook kooplieden, wantbij verschillende buitenplaatsen behoorden de daarbij ge-legen boerderijen en landerijen, die natuurlijk het noodigeprofijt opgebracht zullen hebben. Soms ging het wel een beetje vreemd toe, maar dit be-hoort tot de uitzonderingen. Zoo was de eigenaar van eender buitenplaatsen er met een meisje van doorgegaan en methaar getrouwd, zeer tegen den zin van de oudelui van hetmeisje, omdat de jongeman Gereformeerd en de jonge dameKatholiek was. De jonge Mevrouw scheen erg

verkwistend te zijn









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 JOtr SLOT ABICOUDE. Na de verbouwing door den Heer Theol. de Leeuw Eenige jaren geleden had ik eene correspondentie metProf. van Recklinghausen den Duitschen, die belangstellendnaar de buitenplaats informeerde. Ik teekende toen bij mijnantwoord een schetsje van het gebouw, dat door hem ophoogen prijs werd gesteld. Wij gaan nu naar lepenburg, een mooi groot gebouw met'2 verdiepingen aan de overzijde van het water. ,,De Triton, die 'k het plein zie voor het huis versieren,,Blaasd Ypenburg zijn lof en Molenaar zijn deugd,,,Die zich als Hofheer vaak op dezen grond verheugd,,En vind zijn wellust in het vrolijk buitenleven&quot;. In het begin der 18e eeuw eigendom van NicolaasMolenaar, doch reeds in 1837 gedeeltelijk gesloopt en alleendes zomers als optrek gebruikt. Thans boerderij. In 1757 werd lepenburg bewoond door een zekere heer

vanBuytene, die Katholiek was en te Abcoude ter kerke ging.Zijne vrouw was echter Gereformeerd en ging ook te Ab-































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 24 puteerde ter Staten-Generaal en Kapitein der Burgerij, woon-de op de Kloveniersburgwal te Amsterdam. Hij was gehuwdmet Jac. Constantia Becker en overleed in 1720. Zij waswaarschijnlijk een dochter van een zekeren heer Becker, Lidvan de Staten-Generaal, die ook zijn zomerverblijf te Baam-brugge had. Valkenheining was in 1794 nog in het bezit van de familieValckenier, toen daar Hendrik Hooft Danielsz., Raad teradmiraliteit, ten huize van zijne zuster overleed. In 1837 woonde er de Wed. T. Jas, later de familie deMaret en vervolgens Ds. van Cocvorden Adriani, bekenddoor de groote schenking aan de Vrije Universiteit te Am-sterdam. De buitenplaats is nog geheel in wezen. De tegenwoordigeeigenaar heeft echter den naam veranderd in ,,de Loedse&quot;. Slootivijk werd in 1693 bewoond door Frederik de With, ge-noegzaam bekend uit den roman van ons medelid Mevr.

vanZeggelen: ,,de plaetse aan de Veght&quot;. Het gebouw is na 1890 gesloopt, waarna op dezelfde plaatseen boerderij verrees, eigendom van de R. K. Kerk te Loener-sloot. Geynvliet, omstreeks 1850, bewoond door J. Twisk Cz.;door wiens zorg veel tot verfraaiing en verbetering van denweg naar Vreeland is bijgedragen. 't Slot Loenersloot. In het begin der 18e eeuw werd dooreen zekeren heer van Hoorn, die de heerlijkheid had ge-kocht, getracht om het slot in een buitenplaats te veranderen,bij welke poging hij zijn vermogen verspeelde. Omdat in ditopstel enkel de buitenplaatsen behandeld worden, blijft devroegere geschiedenis van het slot hier achterwege. Het is thans eigendom van Jhr. Martini Buys te Rotterdam. Er blijven nu nog drie buienplaatsen over in of in de nabij-heid van Baambrugge aan den Angstel gelegen en alle drietot boerderij ingericht. Vrederust, thans bewoond door den Heer C. P. de Groot.

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 Het slot te Abcoude in welstandNaar een aquarel in het bezit van den Heer J. G. Th. Grevenstuk







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 m Deze Gijsbrecht (ook wel Gysbert of Ghiselbert) (een telguit het woelige en strijdlustige Huis van Aemstel) scheengeen vriend te zijn van z'n buurman en naamgenoot Gys-brecht van Aemstel, bij de vierde van dien naam, van wienVondel in zijn Treurspel ,.Gysbrecht van Aemstel&quot; zegt: Heer Gysbrecht draeght zich als Anchises zoon.En word door tegenspoed niet slapper!Zijn deughden staan in top voor elck ten toon:Niet min godvruchtelijck als dapper. De heer van Aemstel wachtte slechts op 'n geschikte ge-legenheid om met zijn Stichtschen buurman af te rekenen,evenals met de bezitters van Vianen en Rijsenburg, met wiehij ook op gespannen voet leefde. Deze gelegenheid kwam toen de Kennemers en West-Friezen, en de boeren uit Waterland, omstreeks 1268 in op-stand kwamen tegen de Edelen en Amstelland bezetten.Deze middel-eeuwsche

sociale revolutie was in beginsel nietsanders dan hetgeen we dagelijks om ons heen zien: de strijdtegen de overheersching. Zij was 't begin van de opkomstder steden. Gijsbrecht echter was 'n politieke slimmerd, instee van zete bestrijden, trachtte hij hen in 't gevlei te komen, onder-steunde hun revolutiepogingen en stelde zich aan hun hoofd-De opstandelingen namen hiermee aanstonds genoegen enverheugde zich 'n machtigen leider te bezitten, Gysbrechtkon hierdoor zijn eigen kasteel sparen voor de verwoestingen zag meteen kans zich op zijn aartsvijanden te wreken. Hijtrok met de benden langs de Vecht om 't Slot Vreeland te ver-overen, dat echter moedig weerstand bood en zich niet over-gaf. Later heeft hij 't toch met geld zien machtig te wordenen daar 'n tol geheven. In Utrecht, Amersfoort en Eemland had hij meer succes,de bevolking dier steden wilde wel onder juk der adellijkenuit, zooals trouwens in geheel Niftarlake.

In deze overwin-ningsroes maakte Gijsbrecht van de gelegenheid gebruik metAbcoude af te rekenen en verwoestte het kasteel geheel en alin 't najaar van 1268. Was dit reeds een zware slag voor Gysbrecht van Abcoude,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 36 het zou daarbij niet blijven. Er hing reeds lang 'n geschil tus-schen hem en zijn vader eenerzijds en den Domproost teUtrecht anderzijds, over de rechten op de bewoners, huizen enwegen in 't rechtsgebied van Amerongen. Gijsbrecht scheenniets liever te willen dan dit geschil op te lossen en toonde zichdaarom bereid van alle rechten af te zien, als de Domproostwilde zweren dat genoemd rechtsgebied hem eerlijk toe-kwam. En we mogen aannemen dat de Proost er recht ophad, want hij legde aanstonds (in 1289) den vereischten eedaf, en zag zich daardoor Amerongen definitief toegewezen. Gijsbrecht zat dus nu met 'n verwoest slot te Abcoude, zijnvermeende rechten op Amerongen had hij prijs gegeven,bleef dus nog over het kasteel te Duurstede. Deze laatsteheerlijkheid was door de Graven van Bentheim aan de Heerenvan Abcoude in leen gegeven. En Gijsbrecht, zette nu

zijnkrachten op Duurstede om dit tot grootcren bloei te brengen. In 't jaar 1300 verhief hij zijn ,,Dorpe tot Wyck&quot; tot 'n,,Poerte&quot; of stad, gaf haar vrijdom van schatting, met namevan het recht van ,,Keurmede&quot; (mede = miede, d.i.: ,,ge-schenk&quot;) volgens welke het beste pand der overledenenaan den Heer verviel. Of hij hiermee niet buiten zijn boekjegegaan is, door de Graven daarin niet te erkennen, magminstens verondersteld worden. Eerst P/a eeuw later, in1449 heeft bisschop Ruddolph van Diephold dit privilegie er-kend. Waarschijnlijk door zijn aandacht nu meer aan Wijk teschenken, bleef het Abcouder Slot liggen, zooals het door deKennemers was achtergelaten. Gijsbrecht heeft den herbouw dan ook niet meer mogenbeleven. Hij stierf omstreeks 1323, een zoon en een dochternalatende. Zijn zoon Sweder erfde de heerlijkheid Abcoude,terwijl zijn dochter gehuwd was met Johan van Culemborgh.Deze was eerst gehuwd

geweest met de Jonkvr. v. Mourik,uit welk huwelijk een zoon, Huibert genaamd, geboren werd. Uit het huwelijk met de Jonkvr. van Abcoude sproot weer'n zoon voort, n.1./fenc?riA:. Het schijnt echter dat Huibert zijn halfbroeder maar slechtkon dulden, want hij belette deze zelfs in de stad Kuilenburgter kerke te gaan en dwong hem daardoor ,,die cingel om tegaan ende in die andere kercke te bidde gaan&quot;. :









































































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 72 8.     ,,De Stam&quot; aan de Papenlaan. Eigenaars Jan v. Brug-gen, Wed. Cor. Visser, Erve Barnard v. d. Broek en Ervejan Bellaar. 9.     ,,Kostverloren&quot; later ,,de Haan&quot; aan het Smal Weesp,was in 1816 raapkoekenmolen, later bemalen als bakkersmo-len door W. v. d. Akker. Eigenaar was Jan van Bruggen. Bijdezen molen behoorde de moestuin ,,Elck Sijn&quot;, waaraan deheer H. de Kloet den naam van zijn villa ontleende. 10.     ,,D'Eendragt&quot; Klompweg a.d. Veght. Eigenaars Qvan Marken, Claes Rietmayer en Erven Jan van der Pondt.In 1815 is deze molen tot houtzaagmolen verbouwd. 11.     ,,Het Bosch&quot; vervolgens ,,Het Anker&quot; en later tot opheden ,,De Vriendschap&quot;. Eigenaars in 1749: Wed. Corn.Visser, Erve Claes Valk, Wed. Florus Claassen, Wed. Ben-jamin Coopman, Gerrit Visser en Gerrit Bellaar. (Tegen-woordige eigenaar van den

molen de heer W. v. d. Akker). Het is hier ook de plaats om te herinneren aan het Lof-lied der Jenever, gedicht door Robbert Hennebo, die zijn ge-dicht opdraagt aan de burgers en inwoonderen der StedenGeulen, Rhynbeek, Schiedam, Weesp en Amsterdam, mits-gaders aan alle Moutwijn en Jenever stookers, Koopers enVerkoopers in 't groot en klein. De aanhef van dit gedicht luidt: Indien ooit iemand schreef tot voordeel Van iets, dat na zijn zin of oordeel Verdiende een algemeenen lof Ik kies hier geen geringe stof:                Klein Weezop, roem van 't vaderland :                Is onvergankelijk door zijn Brand. tHet slot dezer ode luidt: Dus schreef ik des Jeneevers lofIn' Gulde Vlies mijn nieuwe woningDaar 'k leef als een Jeneever-KoningDrie huizen van het Prnsen Hoff. (Te Amsterdam gedrukt bij Hendrik van Monnen 1718).



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 73 Ook de varkensmesterij had een geweldigen omvang ge-kregen. Dat blijkt b.v. uit de stukken van den faillieten boe-del van Johannes Blankevoort die in 1727 fout ging. Hij had toen 111 varkens op de hokken liggen. De meeste branders waren tevens varkenshouders, hetgeenop zichzelf al een groot bedrijf beteekende. Als brander-varkenshouder waren bekend: Jan Vastwijk & Zoon, Jan Jacobus Thuret, W. Bosch, H.Tieman, Jacob van der Hey en Krijn Hoogeveen. In 1765 brachten deze Heeren een verzoek aan Burge-m.eesteren om verlaging van de belasting op het spek. In hunadres zeggen zij, dat ze het spek in gezouten vorm of gerooktleveren aan de Oost-Indische Compagnie. Van dien tijd dateert de uitdrukking ,,Weesper Student&quot;waarmede het zwijn werd bedoeld, dat in Weesp zijn opvoe-ding kreeg. Zijn promotie ,,Cum laude&quot; was zijn

einddoel. Dat branderij en vetweiderij bij elkaar behoorden is teWeesp ook nog uit een paar oude gevelsteenen te bemerken. C. van Drosthagen had in 1700 een branderij in de KorteMiddelstraat in het huis thans bewoond door Popper. Aanden achtergevel van dit huis vindt men in steen uitgehouweneen distilleerketel en een steen waarin een os is afgebeeld. Zie de foto's hierneven staand. In de directe nabijheid vindt men het embleem der slachte-rij in den vorm van een bijl aan den achtergevel van het huisvan den heer C. Visser, Hoogstraat. Hier hebben wij wellicht te doen met een zinnebeeldigevoorstelling van de jeneverstokerij; met de spoeling komt mentot een gemeste os, die daarna door middel van de bijl totvoedsel voor den mensch wordt geschikt gemaakt. Zietdaareen trial in steen uitgehouwen, die ons aan het verleden vanWeesp in vroeger tijden herinnert. Uit het eene vloeit het andere voort. Zoo is waarschijnlijk de

stichting der Luthersche gemeentein 1642 een gevolg van de opkomst hier ter stede van dejenever-industrie. De kunst om uit granen jenever te stoken was eerder bijonze oosterburen bekend dan bij ons. Vandaar dat de werk-krachten voor een deel uit Duitschland kwamen.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 Gevelsteenen met de emblemen van de Jeneverstokerij





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 84 beschouwd, eene vernieuwde proeve, voor zoo verre hetde Weesper Genever betreft, te nemen&quot;. Van het nemen van een proef kwam dus niets. Intusschen schrijft de minister Poley, op 19 Sept 1818, duseen jaar later, dat hem uit de correspondentie der Gouver-neurs van Suriname, Curacao en St. Eustatius gebleken is datbij sommigen de Schiedamsche boven de Weesper Geneververkozen wordt, terwijl anderen aan de laatstgenoemde devoorkeur geven. Deze brief heeft waarschijnlijk den Schiedammers tevredengesteld, althans van verder getwist over de voorkeur wordtniets meer vernomen. In het jaar 1825 ontving de animositeit tusschen Weesp enSchiedam weder nieuw voedsel. De minister deelde n.1. mede aan de Kamer van Koophan-del te Schiedam, dat eenige branders te Weesp zich bij denKoning hadden beklaagd over een misbruik, hetwelk sederteenigen tijd

zou hebben plaats gehad en dat hen in hun be-bedrijf aanzienlijk benadeelt. Dit misbruik bestond hierin, dat branders van andere plaat-sen zich van de sedert jaren bestaande merken der Weespers,sommige zelfs met toevoeging van het woord ,,Weesp&quot; zou-den bedienen, bij verzending van Jenever, voornamelijk naarNoord-Amerika. Het adres van 1820, dat de aanleiding was voor deze mi-nisterieele missive, luidde als volgt: Aan Hun Edel Achtbare Heeren Burgemeesteren der Stad Weesp. Geven met verschuldigden eerbied te kennen JanSchimmel Hendrikzoon en van Eick Krone & Comp.,te Weesp, Dat te midden van den steeds meer en meer kwijnen-' den toestand waarin de van ouds beroemde Jenever-Stokerijen alhier te Weesp verkeeren en waarvan devertooners thans de eenig overgebleven branders zijn,de vertooners van tijd tot tijd moeten ondervinden, datJenever elders gefabriceerd, voor Weesper-Jenever
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