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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1946 XII Het meest geschikt leek het den aanwezigen leden evenwel,te wachten tot het gewenschte hoekhuis, hetwelk zoo bijzon-der geschikt voor het doel is, vrijkomt. De Heer C. van Dorp schonk aan het Genootschap twee pla-ten, alvast voor het op te richten Museum, en liet de verga-dering een keuze uit een twintigtal doen. Gekozen werden:,,Otterspoor&quot; te Maarssen en ,,Vechtgezicht&quot; te Loenen aan deVecht. Dit geschenk werd met dank aanvaard en aan denBibliothecaris ter hand gesteld. De Heer Weyland zou op verzoek van den Voorzitter eenen ander over het op te richten Museum in het Jaarboekjemededeelen. Verder werd de wenschelijkheid besproken, eenstichtingslijst van donateurs en leden samen te stellen. Men zou iemand moeten vinden, die bereid was, tegen vrij-stelling van huur het pand te bewonen, waartegenover hij zichverplichtte, het museum te onderhouden. Bij de rondvraag

verzocht de Heer Bastert, een volledige lijstder aanwezige boekwerken in het eerstvolgend jaarboekje tepubliceeren. Ook verzocht hij, in dat jaarboekje aan de ledenniededeeling te doen, dat in Januari van ieder jaar de contri-butie aan den Penningmeester moet worden voldaan. Ook hier-aan zal gevolg gegeven worden. De Heer Weyland wilde gaarne weten, welke boekwerkenhij voor het boekenfonds moet aanschaffen. Hij verzocht denleden, als men iets ziet, dat daarvoor geschikt is, hem te waar-schuwen. Daarna sloot de Voorzitter de vergadering. Tot slot kan worden medegedeeld, dat de voorgestelde ex-cursie wegens vervoersmoeilijkheden helaas niet heeft kunnendoorgaan. Eveneens was dit het geval met de excursie, dienten van uit Culemborg naar hier had denken te maken. Ons aantal leden bedraagt momenteel 264. En hiermede moge ik dit verslag besluiten, met de beste wen-schen voor den bloei van ons Genootschap. De Secretaresse: W. F. GREVENSTUK.

Baambrugge, 25 September 1946.















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1946 XIX dagen na het inkomen van de aanvrage te beleggen, bij gebrekewaarvan die leden zelf die vergadering zullen kunnen beleggenen, indien in die vergadering geen bestuurslid aanwezig is,zelf in praesidium en secretariaat voorzien; het bestuur is als-dan verplicht het door die vergadering van leden bedoelde plantiii&quot; te voeren. Art. 12. De besluiten tot: 1°. vervreemding van eigendommen van het genootschap; 2°. opheffing van het genootschap; 3&quot;^. verandering der statuten. worden genomen in een opzettelijk daartoe belegde vergade-ring, waar minstens 2 3 der leden aanwezig is. Mocht in deze vergadering het vereischte aantal leden nietaanwezig zijn, dan kan daaromtrent geen besluit worden ge-nomen, maar wordt binnen een maand een nieuwe vergade-ring uitgeschreven, waarin met meerderheid van stemmen kanbeslist worden door de aanwezigen. Wijzigingen in de

statuten treden niet in werking, alvorensdaarop de wettelijk vereischte goedkeuring zal zijn verkregen. Art. 13. Alle overige besluiten worden genomen met meer-derheid van stemmen der aanwezige leden. In de algemeene vergadering van het laatste genootschaps-jaar wordt beslist over de verlenging van duur van het genoot-schap (met inachtneming der bepalingen van art 11). Ingeval tot ontbinding van het genootschap wordt besloten,zal in die zelfde vergadering worden beslist, welke bestem-ming aan de eigendommen van het genootschap zal wordengegeven, een en ander met inachtneming van de bepaling vanart. 1702 van het Burgerlijk Wetboek. (Volgen de onderteekeningen). Goedgekeurd bij besluit van den Secretaris-Generaal van hetDepartement van Justitie d.d. 16 Maart 1944, 1ste Afdeeling B,B^. 1504. De Secretaris-Generaalvan het Departement van Justitie^Namens dezen,Het Hoofd der 1ste Afdeeling,Simons.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1946 Geschenken In 1944 werd door den Heer H. van der Bijl te Amsterdam aanons Genootschap een tegel geschonken, voorstellende ,,HetVeldhoen&quot; te Baambrugge. In 1946 werd voor een eventueel op te richten museum van,,Niftarlake&quot; een tweetal platen door den Heer C. van Dorpte Maarssen cadeau gedaan t.w. ,,Otterspoor&quot; te Maarssen en,,Vechtgezicht&quot; te Loenen aan de Vecht. Verder gaf de Voorzitter aan het archief een complete serieconvocaties van vroegere lezingen van ,,Niftarlake&quot;, alle inoud-Hollandschen stijl samengesteld door wijlen den heer J.G. Th. Grevenstuk, den oud-Secretaris van het Genootschap. Al deze geschenken werden met dank aan de gevers aan-A^aard.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1946 XXlIl Sypesteyn-stichting te Loosdrecht bevinden zich twee als pen-dants gedachte terracotta groepen, bedelaars voorstellende.Men zou hier niet zoo spoedig aan dezen meester denken, warehet niet, dat de groepen het monogram A V (aaneen) gemerktzijn, dat men bezwaarlijk met een anderen meester dan Vin-ckenbrinck's werk in verband zal kunnen brengen.&quot; Volgensschr. zijn de groepen vrij gevolgd naar prenten van JacquesCallot, waarvoor Vinckenbrinck een bezondere voorliefde moetgehad hebben, daar hij dezen ook bij andere werken tot voor-beeld koos. In dezelfde afl. schrijft Mr. A. Staring een artikel,,Aanteekeningen op de Hollandsche beeldhouwwerken vanJ. P. Baurscheit, Vader en Zoon&quot;, die vooral in de 18e eeuwgewerkt hebben op het gebied der tuinversiering. ,,Vecht enKennemerland&quot; kregen toen hun rijksten tooi. Al heeft onsland onder de groote

menigte van steenbeeldhouwers van be-scheiden kunnen, zelf wel eenige bekwame kunstenaars voort-gebracht, men kon de hulp van het Zuiden niet missen. Detuinen krijgen bij kunstlievenden de nevenfunctie van toon-plaatsen, waar men fraaie beelden en vazen bijeenbracht,zooals de huizen die waren voor de schilderijen. Een sprekendvoorbeeld van die houding van den Verzamelaar tegenoverzijn tuinsculptuur geeft Zijdebalen bij Utrecht; in Hoogvliet'shofdicht worden bij alle werken de namen der beeldhouwersvermeld, Vreemd is, dat nog nimmer gelet is op het groot aan-tal beeldhouwwerken, afkomstig uit het blijkbaar uiterst pro-ductieve atelier der beide Van Baurscheits, vader en zoon,beiden genaamd Jan Pieter en respectievelijk levend van 1669tot 1738 en overleden in 1768. De schrijver vond tuinbeeldenvan deze Van Baurscheits (wier naam verhaspeld werd tot,,Bourchet, Bourchette, enz.) op buitenplaatsen in Utrecht, Gel-derland, Overijsel maar

deze waren van elders afkomstig. Aande Vecht heeft hij nimmer werken van de Baurscheits ont-moet. ,,De gebruikelijke signaturen is een monogram, bestaan-de uit een V, waartusschen een P, terwijl de B gehecht is aanhet rechterbeen van de V. Men heeft dit Monogram wel eensverklaard voor dat van den Antwerpschen Meester Pieter Ver-bruggen. Wij wijzen onze lezers op deze beeldhouwers, omdat zij mis-schien in de gouw Niftarlake onder de tuinbeelden werkenvan de Baurscheits ontdekken kunnen.                        A. E. R.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1946 XXV Teekeningen uit ons gewest. In Oud Holland (jg. LX, 1943 blz. 173) vinden wij een opstelvan Mr. Dr. Chr. P. v. Eeghen over Jacobus Kops Goedschalksz.,een teekenaar, wiens werk in den laatsten tijd eerst een zekerebekendheid heeft verworven. Kops was in 1736 in Haarlem ge-boren en overleed te Amsterdam in 1773. Onder zijn teekenin-gen zijn vele uit de omgeving van Amsterdam en Haarlem enook uit ons gewest Niftarlake. Al wordt hij dan ook tot de ama-teurs gerekend, het neemt niet weg, dat hij, waarschijnlijk minof meer autodidact, verdienstelijk werk heeft geleverd, dat veelovereenkomst vertoont met werk van Johan Gall, van wien eenteekening ,,buyten Cingel te Wesep&quot; wordt afgebeeld uit 1763.Voor de belangstellenden in oude plaatsbeschrijving wordt hiergewezen op enkele teekeningen uit de serie Twaalf maanden,in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam

aanwezig, o.a. Ou-derkerk aan den Amstel, het dorp Abcoude komende van deVoetangel, het dorp Loenen aan de Vecht, 't dorp Stigtsenbergvan agteren (Nederhorst den Berg). Verder worden vermeld:'t Slot te Muiden, Tolbrug aan het Diemermeer, enz. 't Zou niette verwonderen zijn als er nog meerdere teekeningen van deVechtstreek hier of daar opduiken.                              A. E. R.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1946 Het dorp Abcoude, komende van den Voetangel. (Geplaatst met toestemming van het Rijksprentenkabinet).



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1946 Wildemannen, schildhouders van hetwapen van Zuilen. Het wapen van Zuilen zal den meesten onzer lezers wel be-kend zijn. Het wordt beschreven als volgt: Een rood schildmet drie zilveren zuilen staande twee en een. Het schild ge-dekt met eene gouden kroon en ter wederzijde vastgehoudendoor een wildeman (Reg. Hooge Raad van Adel. Bevestigd 10Juni 1818)'). Van zelf dringt zich de vraag op naar de beteekenis derschildhouders, twee wildemannen, zooals wij elders leeuwen,griffioen, draken, engelen, eenhoorn, paarden, adelaars, meer-minnen enz. als tenanten zien optreden. Als schildhouderswaren in den bloeitijd der heraldiek de wildemannen geenerfelijke en vast blijvende bestanddeelen van het wapen, dieop alle afstammelingen overgingen maar willekeurige sieradenvan persoonlijken aard, die bij het optreden van een nieuwgeslacht meer dan eens werden verwisseld.

Tegenwoordig is 1) Jaarboek Niftarlake 1917 109, en 1932, blz. 41.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1946 pesonages. In het museum te Frankfort wordt nog zulk eengobelinvoorstelling bewaard, dateerend uit 1460, waarop debehaarde wildemannen en vrouwen in grooten getale optreden.Tot de oudste stukken waarop ,,wildemannen&quot; worden voor-gesteld behoort een wandtapijt in het Raadhuis te Regensburg,dat vermoedelijk in de Elzas vervaardigd is. Het is als hetware een vertelling van het leven en bedrijf der wildemannen.De wildeman als jager met jachthond en knots gewapend, danrijdend op een ree, doodt een everzwijn enz. Ook de wilde-vrouw treedt op in dit stuk uit de 15e eeuw. Ook veldarbeid Twee Wilde Mannen. (Met toestemming overgenomen uit cat. 1934 ,,Italiaansche Kunst inNederlandsch bezit&quot;. Stedelijk Museum, Amsterdam).























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1946 14 In het jaar 1848 maakte de grondwet ook aan de uitoefeningvan het heerlijk recht van tolheffing een einde, zoodat vantoen af de Abcouder paardenmarkt eene werkelijk vrije marktwas. Tengevolge van de oorlogsjaren is de markt niet gehouden.Na de capitulatie is zij weer in eere hersteld. Laat ons hopendat de pogingen om deze markt, die op een ruim 500-jarig be-staan kan terugzien, tot zijn ouden roem terug te brengen, metsucces mogen bekroond worden. Heemstede.                                                W. H. KOOMANS.
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