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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1932 Jaarverslag. Op den 12den Juni 1931, den dag waarop 19 jaar geledenNiftarlake werd opgericht, werd de 20ste Algemeene Vergade-ring van het Genootschap in het Hotel ,,de Kampioen&quot; te Nieu-wersluis gehouden. De Voorzitter opende de vergadering en herdacht de leden,die in het afgeloopen jaar door den dood waren weggerukt. Nadat de Secretaris verslag had uitgebracht en de Penning-E^cester rekening en verantwoording had gedaan, werd derekening door de Heeren Schiethart en Warmolts nagezien enaccoord bevonden en daarna door de vergadering goedge-keurd. Vervolgens kwam het houden van een excursie aan de orde.Er werden drie verschillende plannen voorgesteld: 1. Het Pa-leis te Soestdijk, 2. Het kasteel te Amerongen en 3. Noord-Hollandsche steden. De vergadering voelde het meest voor deN.-Hollandsche steden, doch toen

daarna voorgesteld werdom naar Culemborg en Buren te gaan, vond dit grooter bijvalen werd daartoe besloten. Nadat verschillende huishoudelijke zaken waren afgedaan,kwam men na uitvoerige besprekingen overeen, om weder eenjaarboekje uit te geven, waarna de vergadering gesloten werd. De excursie was weder een groot succes. Het uitvoerige enkeurige verslag van ons medelid Joan Vis in het vorige jaar-boekje, ontheft mij om hiervan eene beschrijving te geven. Intusschen een woord van hulde aan de commissie, dieweder alles in het werk heeft gesteld om de excursie te doenslagen. Door de tijdsomstandigheden en door overlijden is het leden-tal gevoelig verminderd, doch nog altijd groot genoeg om detoekomst niet al te donker in te zien. Hopen wij echter, dat spoedig betere tijden mogen aan-breken. Uitgebracht te Nieuwersluis 17 Juni 1932.i                                           De Secretaris, J. G. Th. GREVENSTUK.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1932 14 In een bezwaarschrift van ingelanden van Loosdrecht, in1846 uitgebracht, worden soortgelijke klachten over de Mui-derzeesluis aan Gedeputeerde Staten van Utrecht kenbaargemaakt, en daarbij tevens de wensch uitgesproken, dat erlangs de Vecht op verschillende plaatsen peilschalen mogengesteld worden. Moge het bovenstaande bij de lezers van het Jaarboekje eengunstig onthaal vinden. Een woord van dank tot de Redactie voor de plaatsing. J. D. B.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1932 Wat verdween Het is opmerkelijk, dat binnen korten tijd heel wat kan ver-dwijnen wat aan ons landschap en aan onze dorpen een grootebekoring geeft. De gemeente Abcoude-Baambrugge heeft indat opzicht groote schade geleden. Beginnen wij met de mo-lens, waarvan niet minder dan acht ons landschap sierden. De korenmolen bij Abcoude, die aan dit dorp zoo'n schilder-achtigen aanblik gaf, is gesloopt en in plaats daarvan heeft meneen paar onbenullige huisjes neergezet. Korenmolen te Abcoude.(Gesloopt). Het watermolentje aan den Angstel van den Slotspolder,een alleraardigst klein ding, is verdwenen.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1932 19 De Roode Molen te Baambrugge.(Gesloopt). Het hek is intusschen naar Santpoort verhuisd en de po-ging van een onzer bestuursleden, om het voor Abcoude tebehouden, kon niet meer baten. Bij Klein-Baambrugge stond enkele jaren geleden nog eenprachtig staal van een kleine huismanswoning uit vroeger eeu-wen, met luikjes en kleine ruitjes en van binnen met tal vanblauwe tegels versierd. Ook al verdwenen. Op de plaetsdaarvan staat thans een leelijke vierkante schuur. Ten slotte wil ik nog even de beide Coupures, die vroeger detrots van onze gemeente waren, bespreken. De Groote Coupure, 8 minuten gaans, grootendeels aanweerszijden met 3 rijen boomen beplant, was een lust voor deoogen, totdat men begon de buitenste rijen te rooien, waarnade rest spoedig volgde. De mooie Kleine Coupure bij Baambrugge heeft het langeruitgehouden. Vooral

van den kant van Abcoude gezien washet een prachtige laan, waar in vroegere jaren de vermaarde,ook al verdwenen harddraverijen werden gehouden.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1932 De geschiedenis van denZeeburgerdijk Hic de freti Batavi furore arcendo agrisivendis agitur. (Hier wordt geraadpleegdover de beveiliging der landerijen tegen dewoede der Zee.) Opschrift gevelsteen Ge-meenlandshuis te Zeeburg. Door de spraak-makende gemeente vertaald met: Hier vreet-men Batavieren. Nu door de afsluiting van de Zuiderzee, de zeedijk tus&quot;schen Amsterdam en Naarden, van waker tot droomerdijk isgedegradeerd, mogen wij wel eens eenige aandacht wijden aande geschiedenis van deze zeewering, die gedurende 7 eeuwenvan onschatbaar nut is geweest voor de lage landen tusschenAmsterdam en Utrecht, dus voor de gouwe Niftarlake. Het aanleggen van dijken was reeds bij de Romeinen bij hunkomst in ons land bekend. In 12 v. Chr. legde, naar de ge-schiedenis meldt, Drusus bij Cleef een dam (moles) aan, ter-wijl een dijk (agger) werd opgeworpen,

waarover de Romein-sche weg liep van Xanten naar de Insula Batavorum (Tiel enOmstreken). Waar en wanneer na dezen eersten dijkbouw der Romeinenin het Batavische eiland, de verdere groote bedijkingen werdenondernomen, is niet nauwkeurig te bepalen. Oude schrijvers(Spiegel, Brand, Oudenhove, Lud. Smids en Bachiene) stellenhet op het einde der 12e eeuw hoewel het aannemelijk is, dat insommige gewesten daarmede reeds vroeger een begin werd ge-maakt. Zoo wordt aangenomen, dat de bedijking van de Krim-penerwaard reeds in 1097 werd tot stand gebracht. De bedijking van Rhijnland schijnt echter eerst in 1253, dievan Delfland in 1255 en die van Schieland in 1273 te zijn ge-schied. Het was voorts ook in de 13e eeuw, dat de grooterebedijkingen der rivieren werden ondernomen. Zoo liet Floris







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1932 27 kunnen aftappen. Dat hij een averechtsch resultaat bereikte,behoeft niet te worden gemeld, men kan een beroemd veldheerdoch een slecht waterbouwkundige zijn. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, heeft dedichter gezegd van den mensch. Doch ook op den Zeedijk is ditwoord van toepassing. Zeven eeuwen heeft hij zijn plicht ge-daan. Thans kan hij zich, na zulk een eervol verleden is datgeen schande, terug trekken naar de reserve-linie. Juni 1932.                                                 A. VAN BEEK.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1932 De Paardenwedrennen in Abcoude en Baambrugge omstreeks 't midden der 18e eeuw >J                    door JOAN VIS. 't Mag waayen, stil zijn, Vloeyen of ebben.Die 't niet en waeghtEn sal niet hebben. (Vader Cats.) Ik hoor u al vragen, geachte Lezer en Lezeres, wat heeftNiftarlake nu met Paardenwedrennen te maken. Het staattoch niet in verband met oude kasteelen, kathedralen of ker-ken, ook niet met antieke schilderijen of andere kunstschattenuit vroeger eeuwen? U hebt gelijk. Maar buiten de sfeer van genoemde erfstukken onzer voor-vaderen geven ze ons toch 'n kijk op de mentaliteit van deverre voorgeslachten en op hun wijze van doen in sport enspel en vermaak. En daarom is 't ook wel eens goed de men-schen van dien kant te bezien. De Paardenwedrennen zijn haast zoo oud als het paard zelf.Reeds in de vroegste oudheid leest men er van en bekend is'l dat bij de

Romeinen de wagenrennen tot de meestgelief de enkostbaarste vermaken behoorden. Onder het knallen derzweepen voerden de menners hun vurige rossen naar de over-winning, toegejuicht door 'n enthousiaste menigte. Ook later en in de middeleeuwen bleef de paardensportvoortbestaan en is altijd 'n aantrekkelijk vermaak voor hoogen laag, voor oud en jong geweest. Het schijnt dat er in Abcoude en Baambrugge in vroegereeuwen ook nog al aan deze sport werd gedaan. Dit laat zichgemakkelijk verklaren: eerstens heeft Abcoude al sinds eenigeecuwen 'n alombekende en drukbezochte paardenmarkt gehad.
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