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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 Voorrede. Te midden van de oorlogsberichten, ons eiken dag toeko-mende van het groote wereldtooneel, is het buitengewoonaantrekkelijk zich bezig te houden met hetgeen de eigen,kleine omgeving aan goeds en schoons biedt. Ons Jaarboekjekomt de belangstelling vragen niet voor wat haat en ver-woesting vermag, maar voor hetgeen den geest verheft. Wijachten ons gelukkig, dat wij konden beschikken over de tee-kenstift van den Heer G. Adriaans en de gaven van denHeer J. Trouw, waardoor het mogelijk werd de verschillen-de bijdragen rijk te illustreeren. De Redactie brengt dankaan allen, die in onzen veelbewogen tijd medegewerkt heb-ben tot het genieten van een aangename verpoozing aan denrustigen huiselijken haard. DE REDACTIE.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 XVI Wat het herdrukken van het eerste jaarboekje betreft, daar-voor bleken slechts twee gegadigden te zijn, zoodat hiervanwerd afgezien. Met trots maakte de Heer Trouw gewag van het feit. datin zijn woonplaats Abcoude bij het kiezen van straatnamenvoor het te bebouwen ,,Markvelt&quot; door het gemeentebestuurde keuze gevallen was op de historische namen der voor-malige kasteelbewoners van het Slot Abcoude, hetgeen hijzeer navolgenswaard vond. Verder werd besloten, zulks op verzoek van enkele leden,de verantwoording van de gelden der excursies, welke sindsvele jaren op onverklaarbare wijze in het jaarboekje ontbrak,daarin voortaan weder op te. nemen. De excursie, gehouden op 18 Augustus 1938, had een aan-genaam verloop, het bezoek aan de tentoonstelling was alles-zins de moeite waard, en de kasteelen boden veel beziens-waardigs, getuige het verslag van den Heer Joan Vis, helaashet laatste van een

heele rij, in den loop der jaren van zijnhand verschenen. In de lente van dit jaar overleed deze ijve-rige medewerker na een ongesteldheid van slechts enkeleweken en ons Genootschap verliest in hem iemand, die veelvoor de historie onzer streek gevoelde. Dit was echter niet de eenige slag, die ons in het afgeloo-pen genootschapsjaar trof, want op Oudejaarsdag werd teAbcoude Pastoor Dr. D. A. W. H. Sloet ten grave gedragen,een onzer eerste leden, en oudheidkenner, terwijl de Kunst-schilder de Heer S. N. Bastert, wegens hoogen ouderdomonlangs onze gelederen verliet en sindsdien overleden is. Zoodoende hadden wij vele verliezen in ons bestuur teboeken. Het jaarboekje verscheen als gewoonlijk weder met eenigebelangrijke bijdragen. Door vertrek, overlijden en bedanken slonk helaas onsledental tot 185, ondanks het feit, dat reeds vele nieuwe ledenonze gelederen kwamen versterken. Ik moge dit verslag besluiten met de beste wenschen voorden groei en bloei van ons Genootschap. De

Secretaresse: Baambrugge, 21 Juni 1939.         W. F. GREVENSTUK.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 De Excursie op Donderdag 20 Juli 1939 De lang verbeide dag is daar! Het Oudheidkundig Genoot-schap ,,Niftarlake&quot; maakt zich op, om een der immer aan-trekkelijke excursies te gaan maken in zijn eigen gebied, degouw ,,Niftarlake&quot;. Als naar gewoonte verzamelen de vele deelnemers zich ophet Stationsplein te Utrecht, vanwaar wordt koers gezet naarde drie gereedstaande touringcars in de Moreelselaan. Al aanstonds blijken de goede zorgen der Excursiecommis-sie, nu als welkom aan elk der 66 excursisten een anjer wordtaangeboden, welke attentie zeer in den smaak valt. De rit gaat dan langs Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis,overal nog medereizigers oppikkend. Onderweg wijst de Voor-zitter op hetgeen nog aan oude buitens van belang is, b.v.Goudesteyn bij Maarssen, Slangenvecht en Nyenrode bij Breu-kelen, waarvan enkele bizonderheden vermeld worden. De Hervormde kerk te Ter Aa.

Al uit de verte ontwaren we, dat op den toren der Ned.Herv. Kerk te ter Aa de rood-wit-blauwe vlag als welkomwappert, en aan den ingang der kerk wordt het gezelschapbegroet door den Burgemeester J. J. G. Vor der Hake, die be-reid gevonden is, een korte toelichting te geven. Allen vinden een geschikte plaats en vernemen, hoe de Bur-gemeester het een bizonder voorrecht acht, hun in dit oudekerkgebouw een hartelijk welkom te kunnen toeroepen, en zijngrooten dank uit te spreken voor de eer, welke het Bestuurvan Niftarlake deze kleine gemeente heeft willen aandoen,door haar met een bezoek te vereeren. Helaas was de Predikant der gemeente ziek, waarover deBurgemeester zijn leedwezen uit, daar deze als beheerder derkerkelijke archieven mogelijk meer volledige en belangrijkermededeelingen over de kerk had kunnen doen. Van het gebouw zelve is niet vee! bekend. Gesticht in 1138
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 XXVIII op zijn meesterwerk ,,Het Joodsche Bruidje&quot; in het Rijks Mu-seum vereeuwigd. Nadat men nog even in de boomgroep terzijde de kostelijkezerken der Rorterdamsche de la Penha's (de Heeren van La-brador) had bezichtigd, sprak de Voorzitter Dr. Mr. J. W.Verburgt een dankwoord. De Ridderhofstad Gunterstein. Hoewel het bezoek aan de belangwekkende Portugeesch-Joodsche begraafplaats tot langer verblijf noopte, moest opden vastgestelden tijd afscheid worden genomen. Over Ab-coude, Baambiugge, Loenersloot, Vreeland, Loosdrecht enNieuwersluis, op welke route genoten werd van den aanblikop het Wijde Blik en de Loosdrechtsche plassen, werd Breu-kelen bereikt, waar de Ridderhofstad Gunterstein door deneigenaar, Jhr. Dr. L. H. Quarles van Ufford tot bezichtigingvoor ons was opengesteld. Het middeleeuwsche kasteel wordt reeds in 1300 in degeschiedenis vermeld en heeft in zijn bestaan drie

periodenbeleefd. De eerste begint met zijn stichting en eindigt in 1511, De Ridderhofstad ,.Gunterstein&quot;





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 XXX ven in de Orangerie, waar ververschingen werden aangebo-den, terwijl het andere deel het Huis bezichtigde onder leidingvan den Heer D. J. M. Bianchi, die ons allen bij den ingangvan het buiten had ontvangen namens ons Bestuurslid Jhr.Dr. L. H. Quarles van Ufford, die tot zijn leedwezen nietaanwezig kon zijn bij de ontvangst te zijnen huize. Bij de bezichtiging van het interieur waren de aanwezigegobelins met afbeeldingen van Gunterstein een buitengewoneattractie voor allen. Ook werd het schoorsteenstuk, dat eenherinnering is aan Johan van Oldenbarneveldt met veel belang-stelling in oogenscbouw genomen. Het is een schildering opdoek, waarschijnlijk vervaardigd door H. en C. Saftleven, va-der en zoon. De allegorische voorstelling geeft het oude slotGunterstein weer, zooals het was tijdens Johan van Olden-barnevelt; een groote uil, het beeld der wijsheid, wordt ver-jaagd door roofvogels en kraaien, terwijl Prins Maurits,

tepaard, deze gebeurtenis komt bezien. De allegorie duidt opde gebeurtenis van 1619, toen de Raadpensionaris van zijnbuitenverblijf werd verjaagd. Het park is versierd met lommerrijk geboomte en uitgestrek-te lanen. Merkwaardig is een beeldengroep, voorstellend deroof van Persephone door Pluto; zij wordt hem tot vrouw enalzoo koningin der onderwereld, waar zij telkens een halfjaarvertoeft, om de andere helft van het jaar op de aarde door tebrengen. Het is een allegorische voorstelling van het plan-tenrijk, dat ieder jaar herleeft en wel goed op zijn plaats is inhet zoo aantrekkelijk park. Ten slotte werd eenigen tijd vertoefd bij de gedenknaald,opgericht door de stad Amsterdam, uit waardeering voor degroote verdiensten van Mr. Ferdinand van Collen, haar Bur-gemeester in de jaren 1727, 1731 en 1734, die 25 Januari 1680gehuwd was met Maria de Bordes, eigenares van Gunterstein. Het is op den heuvel bij deze gedenknaald, dat de Voor-zitter hartelijke woorden spreekt namens de excursisten

enzich wendend tot den Heer Bianchi, verzoekt, ons aller dank tebrengen aan de familie Quarles van Ufford voor het open-stellen van huis en hof, ter bezichtiging door onze leden, envoor de vriendelijke verrassing ons bereid. Hieraan voegt de Heer J. D. Bastert, Penningmeester vanNiftarlake, nog waardeercnde woorden toe vooi de Commissie





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 Kerkelijke Zegels van Nederduitsche Hervormde Gemeenten in Niftarlake Slechts enkele Hervormde Gemeenten in Niftarlake gebrui-ken een kerkelijk zegel; de meeste niet. Het voeren van zulkeen embleem is dan ook niet voorgeschreven, maar hangt lou-ter af van de wil van het plaatselijk, kerkelijk bestuur. Zulkeen zegel wordt gebruikt voor de bestempeling van de offi-cieele stukken en dikwijls toegepast als cachet. Heeft de ge-meente zulk een zegel, dan wordt het in den regel aangetrof-fen op de attestatie van lidmaatschap, welke afgegeven wordtbij het vertrek van een lid uit de Gemeente. Dit artikel handelt alleen over de kerkelijke zegels van Her-vormde Gemeenten; het is overbodig te zeggen, dat zij ookvoorkomen van andere gezindten. In alphabetische volgorde komt het eerst het zegel vanLoenen aan de Vecht in beschouwing. Dit Iaat zien de op-komende zon en de maan in het laatste kwartier met het

om-





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 ook zijn verdienste kan hebben, welke niet mag ontnomenAvorden. Het decoratief van het kerkelijk zegel van Muiden bevateen onderwerp, hetwelk ontleend is aan den naam en de lig-ging dezer stad. De oudste naam van Muiden is: Amuda en beteekent: mond der rivier, gelijk het gelegen is aan den mondder Vecht, die beschermd wordt door het bekende Slot. Hetzegel geeft deze uitmonding weer met een zeilend schip, aanbeide zijden met een burcht voorzien en draagt als overeen-komstig omschrift: ,,De Hecre is mijn burgt&quot;. Van jongen datum is het kerkelijk zegel van Nigtevecht.Bij besluit van den Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeenteis het den 9den September 1901 ingesteld. Het is ontleend aan het sierlijk koperwerk in de kerk bij de voorlezersplaats, voor-stellende twee ineengestrengelde slangen, welke een boog vor-men, waarboven een duif is geplaatst, waaronder te lezen staat:Matth. 10 VS.

16. Ook hierbij is de tekst niet gevoegd,maar luidt; Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprechtgelijk de duiven. Deze boog dateert van het jaar 1670.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 8 mer achterliet, die daar in 1790 geboren op 26 Maart 1840overleed. Mej. Dommer heeft op 18 April 1835 het buitengoed Endel-hoven dat onmiddellijk aan Vechtoever grensde, aangekochtvan den Heer Van Bronkhorst. In 1785 behoorde dit goedEndelhoven aan het R.K. Maagdenhuis te Amsterdam, waar-aan het door Jacob van Naarden was geschonken. Het buiten-goed werd bestemd voor eene stichting tot verpleging vanzes oude vrouwen uit de parochie Maarssen, en als zoodanigleeft het nog voort in de Mariastichting op de Langegracht.Bij den verkoop op 2 September 1809 werd Endelhoven om-schreven als ,,een extra-capitale, zeer plaisante en aangenamegelegen hofstede, genaamd Endelhoven, bestaande in deszelfsroyale, hechte, sterke en modern betimmerde heerenhuizinge,koetshuis en paardenstallungen, koepelkamer, bergloods, schui-tenhuis en vischkaar, slingerbeken, slingerbosschcn, grootscheEngelsche partijen

en moestuin te samen in de ongelden be-kend voor 2 morgen 200 roeden&quot;. Van Mej. Dommer bleefeen portret bewaard geschilderd door Corn. Cels, t Utrecht1847. Het staat afgebeeld in het Jaarboekje van Niftarlake1936, blz. 17. Na overlijden van Mej. Dommer op 26 Maart 1840 kwamVechtoever aan haar neef P'. van Cranenburch, die uit Am-sterdam afkomstig nu het huis betrok. Hij was gehuwd metChristina M. J. Koek, wier familie vermoedelijk volgens eengrafschrift op het R.K. Kerkhof in 1846 het huis Goudesteynbewoonde. Een monumentje op het graf der familie Cranenburch geeftbet volgende opschrift te lezen: Bid voor de Ziel van Zal.Den WelEd. Gestr. HeerPieter van CranenburchRid. Com. der Orde v. d. H. Gregor. de G.overleden 12 Jan. 1858op Vechtoeverte Maarseveen oud 65 J en 6 M.Hij deed de wet groot achten enverheffen, gaf den leviet denvreemdeling en der weduwe
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 14 zelf een gevaar voor den natuurrijkdom van onze plassen. En zoo kom ik er vanzelf toe, er op te wijzen, dat de waardevan onze plassen ook verschillend is. Daar zijn plassen, diewaard zijn een natuurreservaat te worden, gebieden, waar elkmenschelijk ingrijpen, elke uitoefening van menschelijk ver-maak, een misdaad zou zijn. Andere zijn voor recreatie^doel-einden zoozeer geschikt en gewild, dat de verarming van denatuur, die van een intensief uitgeoefende watersport het ge-volg is, op den koop toe genomen moet worden. Maar ook zijner plassen, die geen bijzonderen natuurrijkdom opleveren en dieniet bij uitstek voor het beoefenen van watersport geschikt zijn,maar die uit een oogpunt van landschappelijke schoonheid vanwaarde moeten worden geacht. In de meeste gevallen gaat deeene eigenschap met de andere hand in hand. Het is misschien goed er op te wijzen, dat onze plassen doormenschenhand zijn gemaakt. Ze zijn

ontstaan door uitvenenvoor het maken van turf. Maar al zijn ze dus van cultureeleoorsprong, wij mogen ze toch als echte natuurgebieden be-schouwen, want de natuur, de wind en de waterbeweging, deveelal weelderige begroeiing en de bevolking met een rijkevogelschaar hebben het karakter geheel gewijzigd. Een nieuweveenderij, met zijn regelmatige onbegroeide legakkers, geefteen heel ander beeld, dan onze plassen. Doordat men hetvroeger meestal niet zoo nauw heeft genomen met de voor-schriften, met het laten staan van legakkers, de strooken land,die niet afgegraven mogen worden, met het uitsparen van zoo-genaamde voorlanden langs de wegen en andere oevers, is hetmogelijk geworden, dat onze plassen zijn ontstaan, geholpendoor wind en water.            ^ Maar ik wil U nu een overzicht geven van onze Vechtplas-sen. Omdat we toch in Utrecht zijn zal ik mijn beschrijving vandezen kant beginnen. De eerste belangrijke plassen, die wij uit het Zuiden komen-de, vinden, zijn de

Maarsseveensche Plassen, gelegen beoos-ten Maarssen. Het zijn vijf oude veenderijen, waar nog spora-disch geveend wordt. Zij vormen een uitgebreid gebied vanplassen vol met mooi begroeide legakkers- Gedeeltelijk is hetwater ook zeer sterk begroeid. Vooral de twee westelijke pol-ders zijn bijzonder aantrekkelijk, in de drie Oostelijke is meer



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 15 ontgonnen land: graslandjes met wat geiten, aardappellandjes,ook wat tuinerij. Het geheel vormt een zeer typisch oud veen-derij-gebied met een even typisch dorp: Maarsseveen. Dewegen door dit gebied zijn smal, toch kan men vandaar ge-nieten van een bijzonder landschapschoon, terwijl de plassengrootendeels een waardevol natuurgebied vormen met een vrijrijke planten- en vogelwereld. Er bestaat een oud droogma-kings-plan, dat betrekkelijk kort geleden is opgerakeld, maardat naar ik meen en hoop w^eer van de baan is. Bewesten en bezuiden de Bethune Polder, een in 1880 droog-gelegde veenderij benoorden Maarsseveen gelegen, ligt eenafwisselend landschap, met enkele oude mooi begroeide kleineveenderijen. Beoosten de Bethune vinden wij twee plassencomplexen, deplassen onder Westbroek en de Tienhovensche Plassen. Ter-wijl eerstgenoemde zeer verscholen liggen en grootendeels

zijnvolgegroeid, terwijl er nog al wat grasland tusschen ligt, kanTienhoven bogen op een mooi stel gave veenplassen, vol metprachtig begroeide legakkers. Doordat deze plassen doorsnedenworden door een kade, waaraan een juweel van een standaard-molen staat, en de dijk van het Tienhovensch kanaal er langsloopt, kan men zich gemakkelijk overtuigen van hun grootelandschappelijke schoonheid. Wanneer men van het Gooi uitde prachtige wandeling maakt langs het Tienhovensch Kanaalkan men o.a. daarvan genieten. Beide plassencomplexen wor-den evenwel gelijkelijk met drooglegging bedreigd als onder-deel van een ruilverkavelingsplan voor de streek gelegen tus-schen het Tienhovensch kanaal, de dorpen Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Westbroek, Achttienheven en de weg Maar-tensdijk-Hollandsche Rading, een plan ook opgenomen in hetberuchte rapport Westhof f. Vooral de drooglegging van de Tienhovensche Plassen zouzeer jammer zijn, maar ook kleinere

veenplassen in dit ge-bied, die in het Noordelijk deel verspreid liggen, en die dik-wijls echte paradijsjes vormen, zullen bij de ruilverkavelingwel verloren gaan. Onze Commissie heeft de betreffende au-toriteiten op het belang van de Tienhovensche Plassen ge-wezen. Het is overigens te hopen, dat bij deze ruilverkavelingaan het karakter der dorpen geen geweld zal worden aange-daan en dat aan de landschapsarchitectuur de zoo hoog noo-
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