


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 Niftarlake viert tweemaal per jaar hoogtijd; de eerste maalop den excursiedag, de tweede maal op den verschijndag vanhet jaarboekje. Om het laatste mogelijk te maken is de Re-dactie thans buitengewoon voorspoedig. Het is haar gelukthet kleine getal der auteurs uit te breiden en zij hoopt, dat ernog meer verborgen krachten onder de leden schuilen, die voorhet front durven treden, nu zij namen onder de artikelen lezen,tot nog toe niet gezien. Aan onze auteurs, die reeds stamgasten zijn en aan onzedebutanten, die, naar wij hopen, stamgasten zullen worden,brengen wij onzen hartelijken dank. DE REDACTIE.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 Jaarverslag. Op 21 Juni 1939 werd in Hotel de ,,Kampioen&quot; te Nieuwer-sluis de 27ste Jaarvergadering gehouden. Hoewel het zich eerst liet aanzien, dat de opkomst kleinzou zijn, viel tenslotte het aantal ter vergadering opgekomenleden nog mee. Volgens presentielijst bedroeg dit 18. De Voorzitter, Dr. Mr. J. W. Verburgt, opent de verga-dering met een welkomstwoord, waarna hij verzoekt, aller-eerst de gestorven leden staande te willen gedenken, zijnde:Mevrouw de Wed. Mr. M. H. van Notten, geb. Doude vanTroostwijk, en de Heeren: Ir. F. W. J. Hupkes van der Eist,Pastoor Dr. D. A. W. H. Sloet, E. R. D. Schaap, J. M.Vrickx, Joan Vis en C. E. Wolff. Allen zullen in onzen kring worden gemist, doch bij eenpaar der genoemden wil de Voorzitter even langer stilstaan,want Pastoor Sloet en Joan Vis namen beiden een aparteplaats in ons Genootschap in. Eerstgenoemde was van de op-richting af bestuurslid en

geruimen tijd bibliothecaris, tevensmocht hij een der baanbrekers van ons werk genoemd wor-den, terwijl de Heer Vis zeer vele jaren de excursieverslagenverzorgde en menige wetenswaardige bijdrage aan ons Jaar-boekje verschafte. De Voorzitter gaat verder en memoreert, hoe in ons Ge-nootschapsjaar telkens drie hoogtepunten zijn, waarnaar wordtuitgezien, n.1. de jaarvergadering, de excursie en het verschij-nen van het jaarboekje. Dan krijgt de Secretaresse gelegenheid het Jaarverslag telezen, hetwelk wordt goedgekeurd. Onder de weinige ingekomen stukken bevindt zich er eenvan ons medelid, den Heer Mr. E. van Beusekom, omtrenthet opnemen van een artikel in het jaarboekje in de z.g.n.spelling Marchant, waarover hij ontstemd is. Dit onderwerpvormt een punt van bespreking, waarover de Voorzitter gaarnehet woord verleenen wil. De Heer Trouw zou vrijheid van gebruik der spelling wil-len toestaan, aangezien deze spelling er nu eenmaal is.

























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 XXIII een man die zich op een niet nader te omschrijven wijze vanmuntstukken ontlast, en nog andere rariteiten. Jammer dat wij het prachtige orgel met z'n pl.m. 4600 pij-pen niet konden beluisteren. Van de Oude Kerk zouden wij naar den Begijnenhof gaan.Hierbij bleek onze leider, de heer Trouw, een fijnen neus tehebben. Wij kwamen door de Pijlsteeg (of dat niet anders kanweet ik niet) waar halt gehouden werd voor den fraaien geveluit 1689 van Wijnand Fockink. Het is een mooie gevel endoor de ruiten ziet men een echt gezellig Oud-Hollandschbinnenhuis. De eigenaar, die zoo men mij vertelde ook lid vanonze vereeniging is, trakteerde hier het gezelschap op z'n ,,halfom half&quot;. Deze drank werd hier op z'n Oud-Hollandsch ge-presenteerd. In leuke oude glazen, die op de toonbank stondenwerd ingeschonken en wel zoo gul, dat men genoodzaakt washet eerste slokje te nuttigen terwijl het glaasje nog op

de toon-bank stond. Over 't algemeen werd deze versnapering tenzeerste gewaardeerd en hoewel we zelf haar niet hebben ge-nuttigd, zeggen wij den gullen gever toch hartelijk dank. Onze weg vervolgende kwamen wij vanuit het gewirwar inde Kalverstraat in de rustige sfeer van den Bagijnenhof. In eenvertrek, waar verschillende oude voorwerpen ten toon gesteldstonden, werden wij ontv.angen door den kapelaan. Op zeerboeiende wijze vertelde hij ons van het verleden van dezen Hof.Met gloedvolle kleuren werd ons hier de historie van het mi-rakel van Amsterdam geschilderd, waaraan ons telke jare deStille omgang in het nachtelijk duister door duizenden pel-grims door Amsterdam nog herinnert. Geschilderde vaandels,die bij de eerste processies reeds werden gebruikt waren hieraanwezig. Na een wandeling door den opvallend rustigen Hofin deze woelige stad namen wij afscheid en wij willen in ditverslag onzen tocht niet vervolgen alvorens onzen geachte lei-der u mijn heer

kapelaan hartelijk dank te zeggen voor de aan&quot;gename wijze, waarop u de verborgenheden van den Bagijnen-hof voor ons hebt ontsloten. Naast de geest stelt ook ons lichaam aan ons arme sterve-lingen zijn eischen. Dit begonnen we danig te merken en nie-mand had er dan ook wat op tegen om te gaan koffietafelen in't tramstation. Vanwege den eetlust der gasten had de koffie-tafel het zwaar te verduren, maar doorstond deze proef prach-







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 XXVI moeten altijd lierdege oppassen dat ze niet muf en duf gaanworden. Naast onze liefde voor het oude moeten wij ook eenopen oog houden voor het tegenwoordige. Het Leven staat nietstil. Het jaagt steeds voort en daarmede wisselen de behoef-ten, waaraan voldaan moet worden. Daarom zal de tegen-woordige bouwkunst noodwendig anders moeten zijn dan dieuit vorige eeuwen. Trots verschil zal echter een gouden draadallen verbinden, omdat het primair steeds was en steeds blij-ven zal, dat bouwen is het zoeken van bescherming tegen deelementen en een voldoen aan den drang naar gezelligheid.Dit vindt men reeds bij den oermensch die voor beschuttingde grot in gaat en daar zijn primitieve schilderingen maakt omte voldoen aan z'n drang naar gezelhgheid, maar wij vindendit ook in de huizen der 20ste eeuw. Ook aan het huis uit de20ste eeuw ligt het zelfde beginsel ten grondslag, maar het/s geperfectionneerd. We

behoeven echter geen sprong totden oermensch te maken om verschil te kunnen constateeren.Het laatste doel van onzen tocht zal ons reeds doen zien hoeenkele eeuwen vooruitgang brachten. Wij voeren nog naar hetPrinseneiland, een oude stadsbuurt uit het begin van de 17eeeuw. We hebben hier eigenlijk 4 gedeelten, te weten; Nieu-we Teertuinen, Prinseneiland, Bickerseiland en Zandhoek.Spreken de eerste en de laatste benaming voldoende voor zich-zelf, het Prinseneiland dankt zijn naam aan Prins FrederikHendrik en het Bickerseiland van Dr. Jan Bicker, de schoon-vader van den grooten Raadpensionaris Johan de Witt. In den Zandhoek zagen wij nog het atelier van den schilderBreitner. Onze leider bracht ons hier in sloppen, met afschuwelijkewoningtoestanden. Dan beseffen wij, dat met het Leven ookde eischen, die eraan gesteld worden, veranderd zijn. Dat zijngeen woningen, die ons bevredigen. Wat het stadsbeeld ech-ter betreft moet ik het eerlijk bekennen, dat hij meer bekoortdan

,,Landlust&quot;. Zie zoo'n ophaalbrug met daarachter de pak-huizen. Zie wat een kleur. Het gevoelige geel van de brugmet daarachter de bruinroode gevels met hier en daar het ac-cent van het Bremergroen der deuren. Dat doet prettig aan,dat is warm. Waarom daar op ,,Landlust&quot; zoo'n koude kleurvoor gevelsteen en die akelige alluminiumverf op de ramen?Waarom niet op het goede van het oud-Hollandsche stads-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 XXVII beeld voortgebouwd? Zeker, veel moet er veranderen, maarlaat ons toch ook weten te waardeeren! Voor kleur en verhou-dingen had men een fijn gevoel. Wij behoeven niet met eenhautain gebaar alles beter te willen weten. Dit leidt tot schadevan ons hedendaagsche stadsbeeld. Zie hier, geachte lezer en lezeres, wat er alzoo van de ex-cursie bij mij is blijven hangen. Ik vertrouw, dat het u vol-doende is geweest en laten wij hopen tot ziens op de ex-cursie 1941. Amersfoort, 10 Oct. 1940.                      G. ADRIAANS.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 den verzekerd werd, dat Loenersloot, Vreeland en Baam-brugge wemelden van soldaten en dat het slot zelf door 150man bezet was, waagde de generaal eene verkenning: hetbleek aldra, da er geen bezetting aanwezig was; de brug, dieopgehaald was, werd op eerste aanmaning neergelaten, en dePruisen waren meester van het slot. Nog viel hun een briefin handen van den commandant van Nieuwersluis, in welkgeschrift het gebrek aan levensmiddelen op het fort ten dui-delijkste aan den dag trad. Op 21 September liet de generaal den fortcommandantweten, dat het slot Loenersloot door hem bezet was en dat hijthans van alle zijden was ingesloten, zoodat hij dus beterdeed, zich met zijn garnizoen krijgsgevangen te geven. Naeenig deliberceren besloot de commandant tot de overgavevan fort en bezetting, bestaande uit 3 bataljons en 39 officie-ren, alles bijeengenomen 761 man, waaronder 36

Franschekanonniers en 64 patriotten. Een aanzienlijke buit, ca. 50 kanonnen, een aantal Coe-hoornmortieren, ammunitie, geweren, vaandies enz. viel denPruisen, wier troepen uit 260 man hadden bestaan, in han-den. Zonder dat de aanvaller zich er veel moeite voor hadbehoeven te geven, had het fort zich na 2 maal 24 uren over-gegc'. en. Luitenant-kolonel de Hartog werd belast met hetbezet houden van de vesting. Toen de te Vreeswijk ter ondersteuning aangevraagde troe-pen Breukelen bereikten, was de overgave van Nieuwersluisreeds een voldongen feit. Aan het garnizoen werd toegestaan, met militaire eer en metwapenen en vaandels en 2 kanonnen uit het fort te trekken: opeen der tusschen Nieuwersluis en Breukelen gelegen buiten-plaatsen zouden dan de wapenen worden nedergelegd en van-daar zou de bezetting zich als krijgsgevangene naar Utrechthebben te begeven. Officieren en soldaten en ook de gewapen-de burgers zouden hunne bagage mogen

behouden; voor de ge-wonden werd behoorlijk zorg gedragen; de gevangen genomen7 Pruisen werden overgeleverd en met karren en schuiten werdde bagage vervoerd, waarvoor 2 uur tijds werd gegeven. Aanhet verzoek, om de officieren op parool vrij te laten, kon gene-raal von Kalkreuth persoonlijk niet voldoen, doch hij zegde toe,de aanvrage terstond aan den Hertog van Brunswijk te zullen



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 overbrengen en zeide, niet te twijfelen of deze zou ze toestaan.Onder dagteekening: Breukelen, 21 September 1787, wer-den de voorwaarden door den generaal geteekend. * Aldus eindigde deze episode uit het voor ons land en ookvoor het oude Niftarlake veelbewogen jaar 1787. In de tweedehelft van November waren de laatste Pruisische troepen we-der vertrokken en brak eene periode van rust aan, welke helaasniet lang zou duren. Want reeds spoedig werd in de verte hetgerommel van het onweer der Fransche revolutie vernomen, datweldra naderbij zou komen met zijne voor ons Vaderland fu-neste gevolgen. Mr. E. VAN BEUSEKOM.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 13 neemt in niet geringe mate toe, als wij weten, dat de schrijverzelf Franschman was, zoodat moeilijk van partijdigheid ofoverdrijving gesproken zal kunnen worden. Wien zou men dan in dit geval nu beter kunnen gelooven,dan degene, die in 1674 een boek schreef over de ,,FranscheTyrannie&quot; (verschenen t' Amsterdam, By lan Claesz. tenHooren, Boekverkooper over 't oude Heerelogement 1674) endie op bladzijde 126 schreef: ,.Terwijl ik besigh was om dese Fransche Tyrannye,door een geleerde pen in de Fransche taal beschreven,aen onse Hollanders, door het Drukken in de Neder-ladtsche tael, gemeen te maken, quamen my verschei-den staaltjes van de beleeftheyt ^), of liever gruwelijk-heden der Franschen schriftlijk voor, die ik dienstiggeacht heb, als een Historisch Verhael van hun Ty-rannye, hier by te voegen, om, neffens d' anderen, totmedegetuigen van de aart der Franschen te

verstrek-ken&quot;.Thans dus even het woord aan den vertaler, die ons hetvolgende vertelde: ,,De Fransche Macht, met een gruwelijkewoede in 't Jaer 1672 tot de Nederlanden ingeborsten zijnde,en sich met verdrach van de stadt U-trecht versekert hebben-de, veste daer de voornaemste zetel van hun heerschappij indese gewesten. Doch dese krede lieden, hun tyrannige aertniet lang verbergen konnende, quamen op de tweede van Au-gustus in 't selfde jaer op Loenen aen en op Kronenburg, eenSlot, aen hetselfde dorp aen de Vecht gelegen, vermeesterthebbende, borsten, gelijk een snelle stroom, tot het voorge-dachte dorp in, 't welk sy in dselfde en in de volgende dag,roofgieriglijk uitplonderden, gelijk sy eenige dagen daerna, ennamaels weer tot verscheydene tochten hebben gedaen, enondertusschen seer onbesuisdelijk en wreedelijk met degenen,die hun gewelt niet konden ontvluchten, gehandelt&quot;. Wij vernemen verder uit het verhaal, dat het aanvankelijkden schijn

had, alsof de bewoners van Loosdrecht (,,een dorp,wel twee uren gaens lang en aen 't Hooge gelegen&quot;) aan deplunderingen en misdaden van het Fransche krijgsvolk zou-den ontkomen. Zulks zou een gevolg zijn van het feit, dat opWoensdag 5 October 1672 de Hertog van Luxemburg de af-gevaardigden van Loosdrecht, die een groote som gelds kwa-





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 15 coude. Het was een troep van ongeveer 500 man, van wie een40-tal, gedeeltelijk door het water en over het ijs, voorbij hetSlot, naar het dorp trok. Anderen bleven tusschen het slotvan Abcoude en Baambrugge. De vorengenoemde 40 man-schappen vielen in den nacht Abcoude binnen, schoten bij deneersten aanval twee inwoners neer en ,,maekten sulk eenschrikkelijk geroep en geschreeu, dat de dorpswacht, het ge-druis hoorende, en niet wetende, hoe groot het getal derFranschen was, sich met de meeste inwoonders, beneffenshun wijven en kinderen, op het velt verschuilden, die, om dewoede van hun vijanden t' ontgaen, ten meestendeel tot aende kniejen in 't water staen moesten &quot;. Ondertusschen stak de vijand den brand in de voornaamstestraten en huizen. Zelfs de kerk werd niet gespaard, maarwerd op twee plaatsen in brand gestoken. Met hulp van eeni-ge soldaten uit Weesp kon door de

burgers, die onmiddellijkde klok gingen luiden, deze kerkbrand gebluscht worden. Wa-re deze hulp niet gekomen dan zou 't geheele dorp, waarvannu ongeveer een derde deel bleef staan, geheel door 't vuurvernield zijn. Als staaltje van wreedheid vinden we nog ge-boekstaafd, dat mannen en vrouwen uit hun huizen werdengerukt ,,en ten deel aen de staerten der paerden, en ten deel bijhet haer aen de voeten der ruiters gebonden werden, wierdenvoortgesleept. Soo sy onderweeg niet storven door 't gewelt,dat hen aengedaen wierd, bezweken sij van de doorgestaeneangsten&quot;. Ook Nigtevecht, ,,seker dorp, aen de Vecht en niet verrevan Weesp gelegen&quot;, kon aan de wreedheid en tyrannie derFranschen niet ontkomen. Op 20 Februari 1673 kwamenhonderd man te voet en eenige dragonders in Nigtevecht, metuitdrukkelijk bevel van een der officieren, om alles te verbran-den. De inwoners, van hun komst verwittigd, vluchtten overhet ijs naar Weesp. Uit Hinderdam

werden eenige krijgslie-den ontboden, maar hun aantal was veel te klein, om tegen deFranschen te kunnen strijden. Huis voor huis werd in brandgestoken en zelfs ouden van dagen werden niet gespaard, zoo-dat ,,een oud man, die sich niet intyts uit de handen deseronbesuisde lieden had konnen wechmaeken, wierd in de vol-gende dag meest verbrant onder de puinhoopen gevonden&quot;. Wij zouden aan de reeks van wreedheden, door de Fran-











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 20 Al dadelijk boeit ons het keurig gedrukte titelblad, het-welk ik hier zoo goed mogelijk naboots met behulp van denvakkundigen zetter van dit Jaarboek: SPEELREIS Na de Eembrug, door het Goy, Met WYNAND BLAAUPOT, van zijne HOFSTEEDE op ANKEVEEN A° 1692. Er staat geen naam van een uitgever op, waaruit ik begrijp,dat het stuk niet in den handel was, maar gedrukt werd voorWynand Blaaupot en door hem aan de deelgenoten aan deSpeelreis als herinnering aangeboden. De dichter noemt zichbescheiden alleen aan het eind van de 8 bladzijden: A. Jansen.



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 29 SPEELREIS, Na de Eembrug, door het Goy, Met WYNAND BLAAUPOT. Van zijne HOFSTEEDE op ANKEVEEN, A° 1692. Toen oogstmaand was ter halverweegen,Vertoonde Blaaupot zich geneegen.Tot zijn vermaak, een enklen daghTe ontwijken beurs en koopbeslag:Om met naaukeurig oog te aanschouwenDe rijkbewasschen graanlandsdouwen,Hoe breed de Boekweit staat in pracht,Wanneerze na de Maaier wacht:En hoe de Rogge en Garst, gebonden,Wenscht na de schuur te zijn gezonden;Terwijl de Heide in 't bloeien staat.Ten dienste van den Hoonigraat. Men haalt de Paarden uit de weiden.Om het gezelschap te geleidenVan Ankeveen na 's Graveland,Zoo grootsch betimmert en beplant;Waaronder uitsteekt, in vermoogen.De plaats van Tromp voor yders oogen;Die dit heeft met haar Heer gemeen.Te streeven over alles heen.Hier is het fraai gezicht volkoomen.Alleen niet door de hooge

boomen;Maar, 't welk die plaatzen maakt bemind.Om 't schoone water datm'er vind:'t Welk, van de hoogten afgescheien,Verfrischt de dorstige valeien.En houd de Velden, door haar plas,Geduurig in haar jeugdig gras.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 30 De trekvaart loopt in 't zand verlooren,Die Hilversum stond intebooren;Maar door de hoogte van haar kruin.Blijft smooren onder in het duin.Een trits van Rossen voor de waagen.Kon ons op haaren heuvel draagen.Daar wy den Dom, met ons gezicht,Verheeven zagen in het Sticht.Zoestdijk, in 't verder heenerijden,Lag maar een uur ontrent ter zijden.Door Koning WiT.LEM toebereid.Vermaart om haar uitsteekendheid. Maar welke aanzienelijke Landen,Bosschaadjen, beemden en waranden,Als of me in 't hert van duitschland was.Ontmoet men hier op yder pas!Men ziet de Boekweit 't veld bedekken,Zoo ver 't gezicht kan heenestrekken;Die, als zy in het bloeien staat,Haar kleed in hagelwit gewaad.Ze toont een oogst te zullen geeven.Daar veele duizenden by leeven;Begaaft met smaak en voedzaamheidDie in haar graan beslooten leid.Zy wordt wel ergens meer gevonden;Maar 't schijnen hier haar eigen gronden.De Goysche boekweit,

zwaar en grof.Heeft overal vermaarden lof. De hooge Vuurst, in top verheeven.Vermaart in schoon gezicht te geeven,Dcor hoogte en laagte aaneengevoegt.Vertoont een voorwerp, 't welk vernoegt.Natuur begeerde aan 't oog te schenkenHet schoonste datmen kan bedenken;In vergezichten, sterk en flaauw,Doorschooten met een hemelsblaauw.De Paarden scheenen zelf te weetenDat haren Heer, hier opgezeeten.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 32 De dischvreugd was met lust te aanschouwen. Zoo by de mannen als de vrouwen; Elk weerde hem gelijk een held. Tot hij zijn brieven had besteld. Een glaasje wijn wierd niet vergeeten. Op zulk vermaaklijk middageeten. Dat in het ronde wierd voldaan. Gelijk met reeden mogt bestaan. Hiertusschen ging men zich bereidenOm haast van de EembruQ aftescheiden:Want lang te kleeven gaat nietaan.Men had veel wegs noch aftegaan.Elk had niet anders optewachten,Als stof te vinden tot gedachten:Want dat het Zeeusche graangewest.Alom vermaart voor allerbest,Zuidbeevelandsch bevruchtevelden,Haar blanke Tarwe hoog doet gelden;En daarom zich een naam verkrijgt,Daar Sticht en Gelderland voor zwijgt,Uit achting voor het voedzaam koorcn,Schijnt haren landaard aangebooren.Maar dat gewesten, hoog en droog.Zoo opgetooit zijn voor het oog,Te zamen rijk van zand en zeegen,Doet die verwondring zwaarder weegen. Terwijl

men zag vast heen en weer;Sprak me in 't byzonder met een Heer,Die zoo veel Haas wist opteloopenDat hyze uit oorbaar moest verkoopen:Hij zou heer Blaaupot, als hij schreef,Daarme gerieven, half te geef. Men zag hier de EemstroOM in zijn vloeien.Het hooge huis tei Eem besproeien.Dat voor een deel lag neergevelt.Gedachtig aan het Fransch geweld.Wat hier, van Amsterdam gevaaren,Doorkruischt de Zuiderzeesche baaren,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 33 Indien 't aan de Amersfoorder wal, Zich van zijn vracht ontlasten zal, 't Zy of met zeilen of laveeren. Moet de EembruQ en haar tol passeeren. De waagen stond weer toegerust,Elk was zijn eigen plaats bewust.Men had gewandeld en gekeeken;'t Wierd weeder tijd om optebreeken.Flux was men Baaren al voorby;De Mooie en Zandvoort aan de een zy;En Immenes wierd deurgevaaren.Met Blarikum, beneevens Laaren,Men kreeg de Taafel in 't gezicht.Op 't hoogste van het GOY gesticht;Van waar men 't nieusgier oog laat dwalenVerre over heuvelen en daalen,En teld de Steeden, die men ziet,En Dorpen, zestig in 't verschiet:Dat eenige uuren werkkan geevenOm deze streek deurheen te streeven;Daar geen gehucht wierd afgedaan.Of het vermaaklijk kleefd 'er aan. Kornelis, met de toom in handen.Had order over klei en zanden.Tot Hulzen toe, met overleg.Zoo ver te draaven uit de weg;En 't was met oordeel

voorgenoomen.Om over Bussum t'huis te koomen.Dat 's avonds tijdig wierd volbragt,Gevolgt van een gerusten nacht;Dewijl men moede was gezecten.Niet eens bedacht op avondeeten.Elk trachte vlijtig na de kooy,Verzaadigt van 't gezicht op 't Goy. A. Jansen.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 36 Camminga keek, bij de verfraaiing van zijn bezit blijkbaar nietop een stuiver; men vergelijke dit werk van Dan. Stopendaaleens met de twee volgende afdrukken naar teekeningen vanVan Eyck van Zuylichem en |. F. Christ; hier uiterlijk niets danverval, daar alle kenteekenen van keurige verzorging. Enwerden, volgens den historicus, niet zelfs Italiaansche mees-ters aangezocht, het inwendige met kunstig stucwerk op teluisteren? De oudste plattegrond van Cronenburch, dien ik heb kun-nen ontdekken en welke in belangrijkheid alle andere over-treft, vindt ge in de volgende afbeelding. (Zie fig. 1). Deze i-u.ffi/4. UU^Ljfl,! ^,U,,, Fig. 1. geeft ons antwoord op alle vragen, de situatie van het kasteelen de indeeling van het terrein betreffend; op de oorspron-kelijke kaart, zonder naam en dateerend van circa 1670, staande gebouwen en steenen complexen in rood, de paden in geel,en het water in blauw aangegeven,

prachtig van uitvoering,doch ter wille van de duidelijkheid heb ik dezelfde werkwijzeweer toegepast als bij de andere plattegronden. Hier is allesvan het kasteel nog intact, de ronde en de vierkante hoek-torens, de ronde gevechtstoren of donjon, de hoofdsterkte



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 37 van het kasteel, het poortgebouw en de brug. Het jaag- ofzandpad bestaat nog niet; Vecht en slotgracht staan in openverbinding. Leest men nu de ,,Coopconditie van Kronenburg&quot;van het jaar 1710 dan vindt men onder meer: ,,Hebbende hetHuys seer schoone en groote vertrekken en uytstekende grootekelders, die alle overwulft en overkluyst syn, leggende ingroote, weyde, diepe Grachten, soo dat men seer commodieuse-lijk met groote geladene schepen uyt de Rivier de Vecht vanen aen het voorschreve slot kan komen&quot;. De aquarel van A. Waterlo in 's Rijks Prentenkabinet enhet prachtige doek van Claes van Berchem, een Vlaamschschilder, zijn er om het te bewijzen. Op de plek, waar wij gezeten zijn, d.w.z. waar Cronen-burch front maakte naar Nieuwersluis, kon men tot voor en-kele jaren een miezerig slootje aantreffen, dat de Zuidzijdevan het terrein afbakende. Hoe

geheel anders is het beeld, datons bewaard is gebleven uit de kunstwerken van A. de Haanen Salomon Riiysdael. Zulk een ruime, breede verbinding metde Vecht heeft niemand onzer hier ooit vermoed. De Haanschilderde het kasteel met grachten naar een afbeelding, da-teerend uit het jaar 1617; zijn teekening in sepia en O. I. inktberust in de R. Universiteitsbibliotheek te Leiden; de schooneaquarel, ook van zijn hand, en eigendom van Jhr. W. J. Bee-laarts van Blokland, vertoont ons op den voorgrond een over-haal naar de aan de overzijde gelegen Bloklaan. (Zie ookplattegrond). Ruysdael plaatste zijn schildersezel een 50-talMeters achterwaarts in de richting van den Stichtschen Mo-len aan ,,De Dwarswateringe&quot;. Ook bij hem ontwaart mendezelfde breede monding, waarvoor een bootje met sprietzeil opDe Vecht aan het spelevaren is. Voorts bestaat er een pot-loodteekening van onbekende hand, (fig. 2), voorkomendemet 42 andere schetsen in een

album in het Rijksarchief, welketeekening ik hier weergeef, niet zoozeer om de contouren vanhet kasteel, dan wel om de aandacht te vestigen op het appa-raat, dat zich aan den waterkant voor de slotmuur bevindt endat ik als schraagpomp heb hooren betitelen. Nu lijkt mij eenpomp te dezer plaatse, in een tijd dat het Vechtwater alge-meen tot het beste drinkwater werd gerekend, (werd het niettegen een goeden prijs naar Amsterdam verkocht?), zeer on-gerijmd. Ook kan men er meerdere ontdekken bij nauwkeurig















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 44 de teekening van A. Waterlo, welke op enkele kleinighedenna veel overeenkomst vertoont met de afbeelding, afgedruktin het jaarboekje 1928 van Niftarlake. In den geveltop vandit buitenwerk merkt men talrijke openingen op, de in- en uit-vheggaten van de duiven, die te allen tijde, maar vooral bijbelegeringen, een bijdrage konden leveren in de voedselvoor-ziening. Langs dezen weg werd Floris V gevankelijk hetkasteel binnengeleid, om 's avonds heimelijk per schuit naarMuiden te worden vervoerd. Hier reed Karel V het kasteel binnen, op zijn doorreis naarUtrecht voor een hartigen dronk en een kort onderhoud metden burchtheer, waarschijnlijk in verband met diens verzoekaan Zijne Keizerlijke Majesteit ,,om verlydinghe te vercrijghenvan dat huys te Cronenborch nae sijns vaders doot salicher,welcke hem in weyngheringe was ende doer oersaeck alsvan breder bescheyt dat Antonis voorseyt daeroff

vernemensolde als den keyserlicke majesteyt in deese landequame&quot;. Rechthoekig op dezen toegangsweg stond de slotbrug,eveneens met ophefbaar gedeelte. Hetzelfde aspect brengtons de volgende afbeelding, een reproductie van een aquareldoor A. Rademaker, vermoedelijk naar R. Rochman. Hetwerk van dezen laatste, dat hieraan ten grondslag zou moetenliggen, heb ik helaas niet kunnen ontdekken. Van een geheel ander genre is de volgende afbeelding,voorkomende in P. C. Buskens': Annales de la Maison deLynden (1626), waarbij de graveur hoogstwaarschijnlijk eenmeer flatteuzen indruk van het huis heeft willen geven danmet de werkelijkheid overeenkwam. Het wapen der van Lyn-dens siert den linker bovenhoek. De volgende (zie afb. 4), genomen uit Danicl Meissner'sThesaurus Philopoliticus (1627) is onloochenbaar een copievan de vorige, zelfs het wapen der van Lyndens, hier totaalmisplaatst, ontbreekt niet. De mythologische figuren en spreu-ken zijn

bijkomstige verfraaiingen, welke het geheele kunst-werk, bevattende 830 gravures, kenmerken. Evenmin kan de volgende ets van Rademaker op originali-teit bogen: louter copiewerk van de vorige afbeelding. De kopergravure door F. C. S.(chijnvoet) uit Lud. Smits'schatkamer is ook niet van vreemde smetten vrij. Ze is hoogst-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 48 door de wetten van tijd en plaats, dat ik in mijn verbeeldinghet oude slot weer zie verrijzen in al zijn vroegeren luister,op zijn nog steeds hechte fundeeringen aan de aloude Vechtin Niftarlake. Amsterdam, Sept. 1940. J. H. ROOSENSCHOON. Noot: Wegens de te groote kosten heeft de redactie zichverplicht gezien slechts enkele van de hierboven besprokenafbeeldingen af te drukken.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 50 Muiden eindigde, doch zich verder voortzette tot het Vlie bijVHeland en voorts noordwaarts stroomende, vele tiental-len kilometers verder in de Noordzee stortte. Het zand wasbedekt met mossen, lage struiken en kruidachtige planten,welke vegeatie men meestal met den naam toendra aanduidt.Het klimaat, dat steeds warmer werd, deed de plantengroeiveranderen, en daarmee ook de zoogdierwereld. De menschen,die hier woonden, behoefden niet meer als Eskimo's te leven,doch konden jagen op rendieren. De stijging van den zeespiegel gaat intusschen voort, endeze zal wel van grooten invloed zijn geweest op een gebeur-tenis, die op de geheele vorming van den bodem, ook van deVechtstreek, van zulk een groote beteekenis is geweest: dedoorbraak van het land tusschen Dover en Calais of de grooteverbetering van de verbinding aldaar tusschen Noordzee enAtlantische Oceaan. Deze vond plaats

ongeveer 5000 j. v.Chr. Daardoor werden groote hoeveelheden zand door hetin het Nauw van Calais gestuwde water in noordelijke rich-ting vervoerd, die de schoorwal deed ontstaan (de duinen)die thans nog langs de Belgische en Nederlandsche kust tevinden is. Die oude duinen werden steeds hooger, en ongeveer3500 V. Chr. was de wadden-achtige vlakte, die zich daar'achter bevond, zoozeer opgehoogd, dat het zeewater erslechts bij hooge vloeden in kon vloeien. Op het afgezette slik ontstond een sterke plantengroei,die een dikke laag veen deed ontstaan. En is niet dit veen,dat later uitgebaggerd werd, oorzaak van het ontstaan vanonze onvolprezen Vechtplassen? Door de dikke laag veen zochten de rivierarmen zich eenweg, die uiteraard geen vaste was, doch nu eens hier, danweer daar langs stroomde. Steeds echter zetten zich langsde rivieroevers lagen zand en rivieflklei af. Dit gaat zoovoort vele eeuwen lang, tot + 1600 v. Chr. een klimaatver-andering intrad, het

werd droger, de afzetting van veenwerd kleiner, en het werd bedekt met heide. Deze periode,de subboreale, nam een einde ongeveer 500 v. Chr. Het toen weer vochtiger wordende klimaat deed opnieuwde plantengroei sterk toenemen, en een nieuwe veenlaag ont-stond. Dit veen is nog op zeer veel plaatsen in de Vecht-streek en op de grens van Holland aanwezig, al is er natuur-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 51 lijk heel veel afgegraven. De Romeinen, die omstreeks deeerste helft der eerste eeuw zich in deze streken vestigden,troffen dus een moerassig veenlandschap, nauwelijks begaan-baar. De beste wegen waren de waterwegen en de padendie over de zand- en kleiafzettingen langs de rivierarmenliepen. Zoo is de Vecht voor de Romeinen een zeer belang-rijke handelsweg geweest. Maar zij was dat ook reeds te-voren, en als groote voorname handelsweg voor den handelop Friesland, gebruikt door Friezen, Saksers, Denen en Noor-mannen, is het aan de Vecht, dat de gouw Niftarlake haaropkomst en ontwikkeling dankt. Zooals alle voorname handelswegen in die toenmaals zooonveilige tijden, werden zij bewaakt en beveiligd. De voor-gangers van de Romeinen deden dat al door het oprichtenvan eenvoudige houten torens erlangs, die, het spreekt vanzelf, gebouwd werden op de hooge

zandbanken, die langsde rivier gelegen waren. Toen de Romeinen hier kwamen, namen zij deze beveili-ging hier ook grondig ter hand. De Vecht, als strata publicaaquarum (openbare waterweg) werd beschermd door castra(grootere vestingen) waartusschen op afstanden castella(kleinere vestingen). Tusschen de castella kwamen nog vaakde nachttorens (turres). Die alle vormen de voorloopers van de latere kasteelen,die, dat is ook thans nog na te gaan, veelal gefundeerd zijnop de oude zandbanken (b.v. kasteel Loenersloot, en hetthans verdwenen slot van Abcoude). Zoo is dan ook thans nog het aspect, dat de Vechtstreekvertoont in hoofdzaak te danken aan de gesteldheid van denbodem. Wij schetsten de geschiedenis ervan slechts in grootelijnen. Moge de nauwkeurige bestudeering ervan velen ge-noegen geven en bijdragen tot het versterken van den band,die bestaat tusschen de huidige bewoners van de Vechtstreeken den bodem, en in wijder

verband tot het versterken van-de liefde voor ons Vaderland. A. F. VAN GOELST MEYER.
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