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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 XI Door den Penningmeester werd medegedeeld, dat de Be-schermheer, die als zoodanig bedankt had wegens zijn aftredenals Commdssaris der Koningin in de Provincie Utrecht, als do-nateur aan het Genootschap verbonden bleef. Bij de rondvraag hield de Heer A. van Beek een vurig plei-dooi voor het behoud van onze schoone Nederlandsche taal,zooals die thans gebruikt wordt. Hij gaf in overweging tot denMinister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het ver-zoek te richten om de voorgestelde vereenvoudigde spellingniet wettelijk vast te leggen. Met dit laatste stemde de verga-dering in. Pastoor Rientjes vestigde er de aandacht op, dat vooral inkleine plaatsen dikwijls oude gebouwen van bestemming ver-anderen of gesloopt worden. Hij zou den leden willen aanra-den hierop de aandacht gevestigd te houden ten einde in voor-komende gevallen dadelijk maatregelen te kunnen nemen. Hetbeste zou

zijn dat men dadelijk den Secretaris er mee in ken-nis stelde, om bij de betrokken autoriteiten pogingen te kun-nen aanwenden voordat het te laat is. Besloten werd aan Heemschut een bijdrage te doen toekomentot dekking van het tekort van de laatstgehouden tentoonstel-ling in het Koloniaal Museum. Door den Penningmeester werd er op aangedrongen ompogingen te doen om het ledental uit te breiden, aangeziendoor overlijden en den slechten tijd het aantal danig geslon-ken is. Niets meer te behandelen zijnde werd de vergadering ge-sloten. Door den tegenwoordigen Commissaris der Koningin Jhr.Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal werd welwil-lend het beschermheerschap aanvaard. Aan het verzoek van den Heer van Beek werd voldaan dooreen adres aan den betrokken Minister. Daar het kasteel ,,de Haar&quot; gedurende eenigen tijd niet tebezichtigen was, besloot het bestuur ditmaal een excursie naarZalt-Bommel te houden. Uit het uitgebreid verslag, dat

onsmede-lid Joan Vis hiervan in ons laatste jaarboekje gaf, heeftmen kunnen zien, dat de excursie tot groote voldoening vande deelnemers heeft plaats gehad. Het jaarboekje verscheen iets vroeger dan gewoonlijk en





























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 XXVI van Culemborg, die het huis 4 jaar later overdeed aan Gijsbertvan Nyenrode. Omstreeks 1470 is het ook eenigen tijd in bezitgeweest van de familie van Swieten, deze verkocht het wederaan Gysbrecht van Hemert. Het wisselde nog al eens van eigenaar, todat het in 1557aan het machtige geslacht van Reede kwam en wel aan Go-dard (of Goert) van Reede van Saesfeldt. Door zijn huwelijkmet Geertrui van Nyenrode erfde hij ook Zuylestein, zoodat hijzich daar groote macht en invloed toegekend zag. Na zijn dood (hij stierf in 1585) ontstond er onder zijnnaastbestaanden hevige twist over de verdeeling zijner goe-deren, inzonder over Amerongen en Zuylestein Het bleefevenwel in de familie tot het einde der XIXe eeuw. Een droevig intermezzo bracht het jaar 1673, de tijd van deverwoestingen door de Franschen in ons land. Het was aanLodewijk XIV bekend dat de Heer van Amerongen, GodardAdriaarl van Reeden medegewerkt

had een aantal mogendhe-den tot bondgenooten te maken in den strijd egen den mach-tigen Zonnekoning. Dit vergaf de koning hem niet. En op aan-dringen van den Hertog van Luxembourg gelastte de koningGeneraal La Fosse naar Amerongen op te rukken en het huisin brand te steken. Dit geschiedde den 27sten Februari 1673.Het werd op een paar muren na geheel verwoest. Kort te vo-ren hadden Lodewijk en zijn adjudant de Hertog van Orleanser nog hun intrek in genomen. Zes jaar later deed Godard Adriaan het uit de asch herrijzenin den vorm, zooals wij het thans nog zien. H. Rietveld was de architect ervan. 800 zware eikenboomenwerden in het Spreewald bij Berlijn gekapt en naar Amerongenvervoerd, om het hout voor de betimmering te leveren. In 2 groepen werden nu de gasten verdeeld ter bezichtiging van het interieur. Graaf vann Aldenburg Bentinck en zijn beide zoons warenaanwezig om de vele bezoekers rond te leiden. Bij 't binnentreden in de Hall is 't vooreerst de

plafondschil-dering van Elias van Nijmegen, die de aandacht trekt, alsmedevele familieportreten, die hier de wanden versieren. Een dub-bele trap leidt naar de bovenverdiepingen; een galerij loopt over







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 Drie Machthebbenden Overpeinzingen op en over het Huys ter Meerte Maarssen Het lezen van een geschrift uit vroegere tijden wekt een ge-heel ander gevoel dan het genieten van een hedendaagschepenne- of schrijfmachinevrucht. Ontvang den brief van eenvriend en gij zult u verheugen over den inhoud of u daaroverbedroeven; gij zult u ergeren over dien brief of deze zal u in-teresseeren en behagen. Maar, hoe dan ook uw gevoelenszullen zijn, deze zullen niet de eigenaardige ,,bijtonen&quot; hebben,ciie een vergeeld handschrift, stel een oude brief, gericht aaneen uwer bet-overgrootvaders door een vriend van dezen,oproept. Wat in dien brief staat is misschien heelemaal niet interes-sant maar u interesseert toch de combinatie van het vergeeldepapier, de wijze, waarop de brief is gesloten geweest en ge-adresseerd; u interesseert het zegel, de inkt, de vorm der let-ters en de zwierige onderteekening. Gij

tracht u een beeld van den schrijver te vormen uit dienbrief, gij tracht hem te reconstueeren, hem en zijn verhoudingtot uwen bet-overgrootvader, wiens portret gij allang met be-langstelling hebt bestudeerd. Wat zoudt gij gaarne weten wieen wat al uw voorouders geweest zijn, uw voorvaderen en-moederen. Een beetje lastig te overzien tot het jaar, waarheen ik ustraks wil meenemen, het jaar 1083, toen uw voorouders in derechte lijn van den 24sten graad leefden; volgens mijn bere-keningen, voor welker conclusie het mij zelf duizelt, moetenhet er 16.777.216 geweest zijn. Rekent u maar zelf na: 2ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 bet-overgroot-ouders, enz. Rekent u maar na tot het jaar 1080 met driegeneraties per eeuw.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 De oude prent, welks reproductie dit opstel versiert, geeftvermoedelijk wel het Slot ter Meer weer, maar dan zooals hetwas na de 16de eeuwsche verbouwing door Heere Steven vanZuilen van Nijeveld. Vermoedelijk is het eerste kasteel (castellum is het verklein-woord van het Latijnsche woord castrum en beteekent kleineversterkte plaats) een bouwwerk van geen grooten omvanggeweest. Bisschop van Utrecht was omstreeks 1080 Koenraad en dezewas een vriend van den Duitschen keizer Hendrik IV. Zijnmachtspositie was daardoor allicht grooter dan anders het ge-val zou zijn geweest en zeer waarschijnlijk heeft zijn verzoek,ondersteund door den Keizer, tot gevolg gehad, dat via denGraaf van Holland en Zeeland, Hemericus aangezocht werdeen sterkte bij Utrecht te bouwen om de Bisschopsstad te be-veiligen tegen aanvallen, langs de Vecht ondernomen door b.v.de Heeren van Abcoude of Woerden. Waarschijnlijk is deHeer van

ter Meer voor den aandrang van zijn leenheer ge-zwicht en heeft hij aan diens ,.verzoek&quot; voldaan. Zeer tot het geluk van een zijner nakomelingen. Dat inder-daad dit oude verhaal waar is wordt bevestigd door het feit,dat de beschermheilige van ter Meer in Zeeland, Sint Pan-cratius, ook de beschermheilige van ter Meer in Utrechtwerd. Vermoedelijk bezoldigden de Ridders van der Meer een be-zetting in het kasteeltje aan de Vecht en bleven zij zelven inZeeland. Tenminste een nazaat van Hemricus, Rogier van der Meer,Heer van Oost-Voirne en ter Meer in Zeelant was een deredelen, welke de partije hield van Jonkvrou Ada, dogter vanGraeve Dierik den 7de tegen haren oom Willem, naderhandde eerste Graeve van Hollant en Zeelant van dien naam. Die getrouwheit kostte hem zijn heerlijkheden Oost-Voirneen ter Meer in Zeelant, die geconfisqueert wierden en hij werdgenoodzaakt zich op zijn slot ter Meere onder Maarssen teonthouden. Dit moet dus geschied zijn omstreeks 1204 aangezien in

datjaar oom Willem graaf van Holland en Zeeland werd. Het slot zal toen bewoonbaar zijn gemaakt voor de Heerenvan ter Meer en vermoedelijk dateert ook uit dien tijd de kerk,
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 Ridder-Hofsteden aan de Vecht I. ONDER ZUILEN. Omtrent eene snaphaanschoot agter de Kerk van dit Dorp,ziet men het Slot of Huis te Zuilen, een deftig ouderwetsch ge-bouw, met twee agtkantige toorens op de hoeken van den ag-tergevel, en twee zeskantigen op die van den voorgevel, welkenmet hunne spitsen, boven het Huis uitsteeken. Wijders is hetHuis omringd met breede vijvers, en voorzien met een ruimenvoorhof, hebbende agter zig schoone tuinen en plantagien. Hetwerdt, in 't jaar 1752, geheel opgehaald, en merkelijk verbe-terd, zo dat het thans eene aanzienlijke vertooning maakt. Menwil, dat het omtrent den jaare 1300 gestigt zij, door eenen Heeruit het oud adelijk geslacht van Zuilen. De Staaten verklaar-den het, in den jaare 1512, voor eene Ridderhofstad, waarvoorhet ook, in den jaare 1536, erkend werdt. Het werdt, eertijds,in erfpagt gehouden van de Abtdije van Oostbroek; thans ishet

leenroerig aan het Stigt, en de Heer Diderik Jakob vanTuyl van Serooskerken, in 't jaar 1729, met het zelve beleend. Boelestein of Bolestein II. ONDER MAARSSEN. Aan de westzijde van de Vegt, vindt men het Huis Boelesteinof Bolestein, eene Riddermaatige Hofstad, en daar voor, bij deStaaten van Utrecht, in 't jaar 1538, erkend. Men meent, datdit Huis in de veertiende eeuwe gebouwd is, door eenen Dirkde Bole van Eemstede, van wiens geslachte het zijnen naamontleend zou hebben. Onder dit geslacht, wil men, dat het ge-bleeven is tot het jaar 1438. Daarna werdt het verkogt aanHeere Splinter van Nyenrode. Vervolgens kwam het in eigen-dom der Heere Botter van Snellenberg, en, naderhand, aan



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 16 Heere Egbert van Nyenrode, die het wederom, in den jaare1664, verkogt aan den Heere David Godin. Vrouw SusannaGodin, de kleindogter van dien Heer, liet het, bij haar over-lijden, in den jaare 1704, aan haaren zoon, den Heere Jakobde Malapert, Heere van Jutphaas en P'lettenburg, die er, in 'tjaar 1713, meden beleend werdt, door de Staaten deezer Pro-vincie. Het tegenwoordig Gebouw, schoon ouderwetsch, is mettwee trapgevels, ter wederzijden, en met vier schoorsteenen.met kappen en wintvaantjes, voorzien, en legt, wegens zijn ge-boomte en speelhuis aan de Vegt, gansch niet onvermaaklijk. III. ONDER BREUKELEN. A, Oudaan. Bijna tegenover het Huis Nyenrode, aan de oostzijde van deVegt, ziet men het Huis Oudaan, eertijds Oud-Aa genoemd,onder Breukelen en S. Pieters Geregt. Het geslacht vanOudaan, dat men, om de oovereenkomst van 't wapen, zijndeeen rood kruis op een gouden veld, uit den huize van

Loener-sloot afkomstig oordeelt, was reeds in 't jaar 1350, bekend.Vijftig jaaren daarna, bragt eene Erfdochter uit het huis vanOudaan dit goed ten huwelijk aan Ernst Taats, wiens zoonDirk Taats den naam van Oudaan aangenomen heeft. Door hethuwelijk van Kornelia, de dochter van den laatstgenoemden,kwam hetzelve, voor den jaare 1426, aan Frederik van Draken-burg, in wiens geslacht het gebleeven is tot dat Jozyne vanDrakenburg het ten huwelijk bragt aan Dirk van Zuilen, inwiens stam het niet lang schijnt geweest te zijn, naardien hetin den jaare 1536, door de Staaten van deeze Provincie, vooreene Riddermaatige Hofstad verklaard werdt, wanneer Jan vanDuvenvoorde als eigenaar bekend stond. Naderhand is hetHuis verkogt aan Frans van Sneek, een Koopman in wijnen,wiens oudste dochter, Maria van Sneek, hetzelve ten huwelijkbragt aan Daniel van Weedc, Raadsheer in 't Hof van Utrecht.Vervolgens is het gekomen aan haare zuster Johanna vanSneek, gehuuwd aan Jakob van den

Burg, wiens zoonen, ofzoonszoonen, zonder kinderen overlijdende, het nalieten aanhunne zuster, Maria van den Burg. Deeze, gehuwd met den





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 18 in 't jaar 1573, toen de Spaanschen de Stad Haarlem belegerdhielden, veertig mannen van de vijf honderd soldaaten, welkenzig te Breukelen verschanst hadden, gelegd werden. Het was,reeds in 't jaar 1539, door de Staaten van Utrecht voor eeneRidder-Hofstad erkend; doch in 't jaar 1611, door de Staatenvan Holland, aan welken het leenroerig is, aan den Heere Ad-vokaat van Oldenbarneveld ter leen gegeeven zijnde, werdthet, op deszelfs verzoek, zo door de Gedeputeerde Staaten, alsdoor de Staaten van Utrecht zelven, andermaal voor eene Rid-der-Hofstad verklaard, blijvende niettemin een gedeelte vanhet Stigt, onder het Geregt van 't Kapittel van S. Pieter. In 'tjaar 1672, werdt het, door de Franschen, met aangestecken bus-kruid om vergesmeeten; maar, sedert, wederom sierlijk opge-haald en vernieuwd zijnde, vertoont het zig tegenwoordig alseen vierkant deftig gebouw, in het midden van eene breedegraft, omringd van

lommerijk geboomte. Thans behoort het aan den Heere Ferdinand van Collen,Heer van Gunterstein en Tienhoven, Oud-Schepen en Raadder Stad Amsterdam. (Letterlijk overgenomen uit het boekwerk, getiteld ,,Heden-daagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken &quot;,deel XXII, uitgegeven te Amsterdam bij de Wed. Isaak Tirion1772). Breukelen, April 1935.                                J. D. RASTERT.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 Schutsluis en Schans te Nieuwersluis In een aan ondergeteekende ter inzage gegeven boekje, ge-titeld ,,Staat van Alle Volken&quot;, deel XXII, uitgegeven te Am-sterdam in 1772, staat het navolgende woordelijk vermeld: Een klein half uur bezuiden het Huis Kroonenburg legt deNieuwersluis, alwaar men eene schutsluis heef, tusschen wel-ker deuren de Trekschuiten, enandere kleine vaartuigen, dievan Amsterdam naar Urecht vaaren, aanleggen en doorschut-ten moeten. Deeze sluis brengt de vaartuigen uit de Vegt ineene wetering, die op den Angstel uitloopt en voor omtrent tweehonderd jaaren gegraaven is. De Regeering der Stad Utrechtverpagt en onderhoudt dezelve. Zij betaalt ook den Sluis-wagter, die, uit dien hoofde, onder het Regtsgebied van Utrechtbehoort. Nabij de sluis heeft men eenige huizen, en een ver-maard Fransch Kostschool, op Stigtschen grond, waarin thansvecle jongelingen opgevoed en

onderweezen worden. Destreek, in welke de sluis legt, is ook bij uitstek vermaakelijk,wegens de menigvuldige Lustplaatsen, die men aldaar, aanbeide zijden, tot aan Loenen en Breukelen vindt, wordende, teroorzaake van het betoverend schoon der Wandeldreeven aanden weg, en der Gezigten langs de Vegt, zeer veel, door deinwooners van Amsterdam en Utrecht, in den zomertijd, be-zocht. In 't jaar 1700 werdt aan Abraham van der Dussen, bij eeneovereenkomste tusschen de Gekommitteerden van het Zandpaden hem, toegestaan het maaken, en onderhouden van eenenieuwe houten brugge over de Vegt aan de Nieuwersluis, voorden tijd van twaalf jaaren, onder voorwaarde, dat hij, geduu-rende dien tijd de gabellen trekken zou, welken hij tot nog toegenooten hadt van alle de karossen, wagens, chaisen en andereVaartuige,n die met de schouw overvaaren, en dat hij, jaar-lijks, voor de gabellen op de brugge, mitsgaders aan het Zand-pad, zo aan de Nieuwersluis als aan den

Voetangel, uitkeerenzou eene somme van zevenduizend guldens, de eene helft aan



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 20 den Rentmeester van de Domeinen 's Lands van Utrecht, ende andere helft aan de Thesaurie der Stad Amsterdam, zullen-de, na verloop van de gemelde jaaren, de eigendom van de brugkomen en blijven aan de Provincie van Utrecht, en de StadAmsterdam. In 't jaar 1673, toen de Franschen de geheele Provincievan Utrecht in hunne magt hadden, was men bevreesd, dat zijzig te Nieuwersluis zouden versterken, om, vandaar, iets opAmsterdam, of op andere Steden van Holland te onderneemen,Om den vijand derhalve voor te komen, belastte de Prins vanOranje den Kolonel Stokijne, om aan de Nieuwersluis post tevatten. Deeze begaf zig in de maand van Mey, met zestienhonderd soldaten en duizend Boeren derwaarts. Men stakterstond de spade in den grond, en, binnen weinige dagen,was er eene tamelijk weerbaare schans opgeworpen, die ter-stond met geschut voorzien, en, van rondomme, door uitleg-gers in de Vegt, met

geschut en volk, zodaanig versterkt werdt,dat de Franschen, vervolgens tot aan Breukelen genaderd, nietsop deeze sterkte durfden onderneemen. Deeze schans was,gedeeltelijk aan de west-, gedeeltelijk aan de oostzijde van deVegt, en dus zo wel op den Utrechtschen als op den Holland-schen bodem, die, hier ter plaatse, door dien stroom, geschei-den worden, opgeworpen, doch zonder voorkennisse en toe-stemminge van de Staaten van Utrecht, en zonder eenige ver-goeding te doen aan de eigenaars, die, uit dien hoofde, hunnehuizen of landen hadden moeten missen. Men hadt er ook eene Kerk gestigt, en een Predikant be-roepen, doch, na deszelfs dood, geen tweeden. Het Stigts gedeelte werdt ook onder de Souvereiniteit vanHolland getrokken, en de lasten aan die Provincie betaald.In deezen toestand bleeven de zaaken tot het jaar 1688, wan-neer de sterkte geslegt, den eigenaaren hunne gronden teruggegeeven, en de lasten wederom aan de Provincie van Utrechtbetaald werden. Bij de

overgifte, verklaarden de Staaten vanUtrecht te zullen toelaaten, dat in de plaatse aan de Nieuwer-sluis, wanneer de nood het, naar de gedachten van de Staa-ten van Holland, vereischen zouden, zonder uitstel een of meerforten gelegd werden, daar het noodig en dienstig was. Doch dit gebeurde niet voor den jare 1745, wanneer men inHolland, uit voorzorge, wegens den inval der Franschen in de
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 De Nederlandsch Hervormde Kerkte Weesp Uit den grijs bemosten torenDringt der klokken hel geluid:Komt, het noodt U alle uit.Mengt Uw stemmen in de koren! Vliedt daar allen 't aardsch gedruis:Vrede woont in Godes Huis. Dr. J. P. HEIJE. Om te beginnen eenige data. Volgens de voorloopige Lijst der Rijkscommissie voor Monu-mentenzorg (1921) is de kerk ingewijd in 1462. Het koorwordt gerekend deels tot de 1ste en deels tot de 2de helft der15e eeuw te behooren, het schip tot de 2de helft der 15e eeuw.Het benedengedeelte van den toren wordt gedateerd XlIIeeeuw, de vierde geleding XlVe eeuw, grootendeels met tufbekleed, de bovenste geleding kwam in de XVIe en XVIIeeeuw tot stand. Ten oosten van den Noordbeuk een klassiekportaal van 1673. Het eiken koorhek wordt aldaar gedateerd oppl.m. 1525. Ook de beroemde klokken worden aldaar genoemd, als-mede de vermelding dat vele HSS uit het

kerkarchief zich be-vinden in de Kon. Bibliotheek te den Haag. * ** Er is een oeroude spreuk die ons zegt, dat men de kerk altijdin het midden moet laten. Men placht de kerk in de voor-gaande eeuwen dan ook steeds in het midden van het dorp ofvan e stad te zetten en of liever de huizen werden om de kerkheen gegroepeerd, vooral in de 15e en de 16e eeuw, toen hetmenschdom groote neiging aan den dag legde voor devotie.































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 38 dat de wenschelijkheid om den rijkdom der plaatselijke natuurte demonstreeren, grooter werd. Genoemd 3-tal wendde zich tot Bernard A. van Beek, kunst-schilder en voorzitter van ,,Curtevenne&quot;, die gaarne zijn mede-werking toezegde. Een onbewoonbaar verklaarde, dubbele arbeiderswoningwerd verbouwd en ingericht als museum. De ruimte was nau-welijks groot genoeg om alles, aangevuld met door anderentijdelijk afgestane dingen, te bevatten. Ter opluistering was ereen collectie schilderijen van Bern. A. van Beek, Ritsema, E.R. D. Schaap, Smeerdijk en Willerding, die elk op hun wijzede schoonheid van het plassenland weergaven. Beroemd is het museum nog geworden door de op 17 Aug.gevangen reuzenkikvorsch. Op 4 Augustus had de opening plaats, onder het bijzijn vanvele genoodigden, door den Burgemeester van Kortenhoef. Zeer druk was het bezoek in Augustus. Na de vacantie daal'de het, maar bij de

sluiting op 1 October hadden toch pl.m.2500 bezoekers de inrichting bezocht. Ook schoolklassen envereenigingen bezochten het museum. Daar het niet doenlijk was, het heele jaar geopend te blij-ven, werd besloten het museum weer open te stellen in dezomermaanden van 1935 op een nader te bepalen tijdstip. Kortenhoef, Nov. 1934.                                D. N. SPAAN.















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 45 Te Nieuwersluis vallen dadelijk enkele dissonanten op, dieslecht in de omgeving passen. Een aangename verrassing is de nieuwe brug te Loenen.Dit is een voorbeeld van moderne bruggenbouw, die wonder-wel aansluit bij de landelijke omgeving. Wanneer men de brugis doorgevaren krijgt men een prachtgezicht op Loenen metz'n kerk en toren. Een pakhuis aldaar is een monster van lelijkheid. De woonhuizen hebben hier veelal prachtig aangelegde ach-tertuinen. In een van deze tuinen merkten wij blauwe spar-ren op. Hoe mooi deze boomsoort ook moge zijn aan de oeversvan de Vecht is deze boomsoort niet op zijn plaats. Dich bij de molen is een huis gebouwd in Noorse trant. Hetis een goed specimen van Noorse stijl. Storend is echter hetdak van dakleer, hetwelk mettertijd nog wel een minder aan-genamen blik zal opleveren. Een bedenkelijk staaltje van archi-tectuur is hier een school. De harmonie

tussen de kleur van desteen en van de pannen is wel zeer slecht. In de omgeving van deze school valt ook al niet veel te be-wonderen. Langs een bocht tussen Loenen en Vreeland, staat nog eenaardig rijtje landelijke woningen, genaamd ,,De Hut&quot;. Datmen aan zulke woningen, die gespeend ,zijn van alle protse-righeid eens meer een voorbeeld nam. Ze zijn bescheiden ennemen een niet opdringerige plaats in de omgeving in. Zo is ook een landhuis even voor Vreeland te opdringerigvan architectuur. Men wil buiten wonen en denkelijk ook vande rust van het buitenzijn genieten. Hier is niets tegen, maarlaat men dan ook de aanwezige rust niet verstoren met zijnnederzetting. Tegenover de natuur past ons bescheidenheid. Een goedvoorbeeld hiervan is het oude, naast het landhuis staandetuinhuis. Zo zijn wij aan het eind van onze tocht gekomen en on-dervonden, dat in Vreeland een uitstekende gelegenheid is tothet gebruiken van de koffietafel. Wij willen dit opstel besluiten

met enkele algemene op-merkingen, gewijd aan het voorkomen en bestrijden van degevaren, welke aan de Vecht dreigen.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 46 Laten wij met een klein gevaar mogen beginnen: de oever-verdediging. Op verschillende plaatsen zagen wij betonnenoverbescherming. De kleurwerking van zulke oeverbescher-ming is slecht. Daarentegen zijn de voorzieningen met pannenaangenaam van kleur en bezitten in tegenstelling met hetdoodse oppervlak van de beton een prettige levendige en tochniet storende werking door het profiel der pannen. Het komtons als winst voor zoveel mogelijk deze laatste oeververde-diging toe te passen. Na de opsomming van al het lelijks, hetwelk wij tegen kwa-men, rijst de vraag: hoe dit te verhelpen? Die bouwwerken slopen zou de radikaalste oplossing zijn,maar dit is onbereikbaar. Enkele der gevallen mogen voor af-braak in aanmerking komen, het meerendeel echter niet. Tochkan in die gevallen nog veel gedaan worden om 't k^waadte verkleinen. Allereerst kan de kleur van het gebouw meerin harmonie met de omgeving gebracht

worden, terwijl doorbeplanting zoveel mogelijk van het gebouw aan het oog ont-trokken kan worden, opdat de ergernis, die het verwekt zogering mogelijk worde. Veel zou op deze wijze zijn te redden, reden waarom wijdeze middelen ter verhelping van het aangerichte onheil, warmaanbevelen in de belangstelling van de belanghebbende ge-meentebesturen en verenigingen, zoals ,,Niftarlake&quot; en de ver-schillende V.V.V.'s in de Vechtstreek. Ter voorkoming van verdere ontsiering van de boorden vande Vecht helpen geen schone woorden, maar zijn daden no-dig. Er is gezegd ,,regeren is vooruitzien&quot;. Hiervan moeten deBesturen der verschillende Vechtgemeenten doordrongen zijn.Wanneer dit zo nodige inzicht doordringt zal men niet lan-ger volharden in de houding van thans en afwachten totdatbouwaanvragen worden ingediend. Ieder gemeentebestuurheeft echter de taak regelend op te treden. De wijze waaropuitbreiding der bebouwing plaats zal hebben is geen aangele-genheid voor de

particulier, maar voor de gemeentebesturen. Bij het ontwerpen van plannen door de particulier zit altijdhe eigenbelang voor, terwijl plannen ontworpen door het ge-meentebestuur geleid kunnen worden door de gedachte vanhet algemeen belang te moeten dienen. Bij de verkaveling vanlandgoederen moeten de gemeentebesturen een leidende po-
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