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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 GESCHENKEN Met genoegen maken we melding van een geschenk aan onsGenootschap, zijnde een collectie van 48 lantaarnplaten en eenserie negatieven, alle betrekking hebbende op ..Cronenburgh&quot;te Loenen aan de Vecht, ons welwillend ter beschikking ge-steld door Mevrouw de Weduwe Roosenschoon, geb. Cortazzite Amsterdam. Zooals te begrijpen is, wordt dit geschenk metdankbaarheid aanvaard, temeer, wijl het tevens een blijvendeherinnering vormt aan een onzer trouwe medeleden, denHeer J. H. Roosenschoon, die zooveel over genoemd slot inonze jaarboekjes publiceerde. Van Dr. W. H. Koomans te Heemstede mochten wij een serielantaarnplaaten van Abcoude en omgeving ontvangen. Ir. V. R. van Romondt schonk een mooie verzameling oudewerken voor de Bibliotheek. HET BESTUUR.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 Ons Archief. In ons jaarboekje van 1946 hebben wij een opwekking gerichttot onze leden een bijdrage te leveren ter aanvulling van onzebibliotheek. Ook werd verzocht te willen waarschuwen, wan-neer op een veiling of verkooping oude boeken, prenten enz.over de Vechtstreek voorkomen. Wel mochten wij van enkeleleden bijdragen ontvangen, zooals bij de opgave van aanwin-sten in dit jaarboekje is vermeld, maar wij kunnen helaas nogniet een belangrijke uitbreiding constateeren. Mogen wij daarom met klem ons verzoek herhalen? Ookoudheidkundige werken, welke over onderwerpen buiten deVechtstreek handelen, zijn welkom. Onze verzameling oude jaarboekjes is eenigszins uitgebreid.Meestal kan worden voldaan aan verzoeken om bepaaldejaargangen. Maar wie kan ons helpen aan jaarboekje 1930?Dit is nog steeds het eenige exemplaar, dat geheel ontbreekt. Wij vertrouwen, dat vele leden zich de

moeite zullen wil-len getroosten hun boekenschat nog eens na te snuffelen, enook kennissen hiertoe te willen opwekken. Immers van Ir.van Romondt, familie van een onzer leden, mochten wij eenbelangrijke verzameling ontvangen bij zijn terugkeer naarBatavia. U zult niet alleen de bibliothecaris, maar ons Genootschaphiermede zeer belangrijke diensten bewijzen. DE BIBLIOTHECARIS.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 Aanwinsten voor de Bibliotheek. Onze bibliotheek is door aankoop, maar voor het grootste ge-deelte door schenking met de volgende werken verrijkt: Schoonheid aan de Vecht (Heemschutserie), Dr. R. van Lutter-veld. Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe (1837), twee deel-tjes, J. B. Christenmeyer. Geschiedenis van het slot te Muiden (1828) en Hooft's leven,Jacobus Koning. Onze Lieve Heer op zolder. Geschiedenis v. h. schuilkerkje't Haantje en Museum Amstelkring (1938). Leon. v. d. Broeke. Catalogus van verkoop op Gunterstein. Breukelen op 27/8Mei 1936, met 40 foto's, Vredelant in vroegere tijden. Toespraak van BurgemeesterJ. A. F. Bakker (27 Maart 1894). Ordonnnatie rakende Gabelle of Weg- en Bruggeld v. h. Zand-pad tusschen Breukelen en Ouderkerke (1774). Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen. (13October 1785), drie exemplaren. (Geschenk W. J.

A. van 'tEind te Tienhoven). Agnes Block, Vondels nicht en vriendin. 1943. Dr. Cath. vande Graft. Aartsbisschoppelijke Musea. Utrecht. Verslag over de jaren1944 en 1945. Kasteelenboek der Provincie Utrecht, samengesteld door denProvincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer.(Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van Breugel). Tusschen Vecht, Eem en Zee. (1934). Dr. Henri Polak. De Zoom van het Gooi. (1936). Dr. Henri Polak. Het Kerspel Jutfaas, (opnieuw bewerkt en aangevuld doorKapelaan J. G. Boeker). Geschenk van Mgr. A. E. Rientjes. Kon. Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. Jaarver-slagen van 1910/1938.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 Excursie 1948. Regen en wind waren ruimschoots ons deel geweest^ zoodathet tot groote vreugde stemde op den morgen van den 27stenJuli 1948, de dag, waarop onze excursie naar Haarlem gehou-den zou worden, een stralende zon aan den hemel te vinden.Het is weerkundig een prachtdag gebleven. Niettegenstaande deze gunstige omstandigheden was ik ophet Stationsplein te Utrecht, waar wij om 9.30 uur per autobusvertrokken, toch een weinig teleurgesteld. Twee van de trouw-ste excursiebezoekers ontbraken, n.1. Trouw en Wijmstra. Hetmoet mij van 't hart, dat ik deze afwezigheid in verband brachtmet een door onzen nieuwen voorzitter getroffen regeling derexcursie. Zooals U bekend zal zijn was voorheen de voorbereiding vande excursies in handen gesteld van een daartoe benoemde ex-cursiecommissie, waarin ook de heeren Trouw en Wymstra zit-ting hadden. Deze

excursiecommissie was door den heer Kap-peyne van de Coppello aan den kant gezet. Volgens hem konhet Dagelijksch Bestuur deze aangelegenheid wel voorbereidenen leiden. 'k Kan er niets aan doen, maar de afwezigheid van Trouwen Wijmstra bracht ik dadelijk in verband met deze nieuweregeling. En ik vond dat erg jammer! Deze oude commissie-leden weten wel, ik heb dat nooit onder stoelen of banken ge-stoken, dat ik zeer veel bewondering heb gehad voor de wij-ze, waarop zij hun taak van excursiecommissie verricht heb-ben. Het is echter 't goed recht van den nieuwen voorzitter omlangs andere wegen z'n doel te bereiken. Ik had het dan ookheel wat prettiger gevonden, wanneer deze beide oudleden derexcursiecommissie het geval wat sportiever hadden opgeno-men en aanwezig waren geweest! Al rijdende door onze mooie Vechtstreek, waar op verschil-



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 o





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 XXXVl deelen, dat op hem gewacht werd. Hij begreep blijkbaar denernst van het geval, want wij zagen hem daarop z'n glas leegdrinken en afrekenen en na enkele minuten was de vluchte-ling terug. Ook de andere afwezigen, alsmede de chauffeurwaren inmiddels gearriveerd. De voorzitter gaf daarop het sein tot vertrek. Na een voor-spoedige reis per bus kwamen wij weer te Utrecht aan, waar-mede deze excursie weer tot het verleden behoorde. De voorzitter heeft getoond een uitstekende excursieleiderte zijn, zoodat het goed van hem gezien was hiervoor geenspeciale excursie-com.missie noodig te hebben. De bestuursleden van ,,Oud Haerlem&quot; waren vertrouwdeen terzakekundige gidsen. Een woord van dank voor de leiding van al deze heeren, dieertoe hebben bijgedragen deze excursie tot een onvergetelijkete maken voor allen, die hem meemaakten. Amersfoort, September 1948.                        G.

ADRIAANS.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 Niftarlake-litteratuur. Dr. A. C. J. de Vrankrijker,Naerdincklant. (den Haag 1947) In dit boek staat veel, waarin de leden van Niftarlake zekeibelang stellen, want deze geschiedschrijver noemt veel dingenwelke ons gewest raken. Waar in dit boek gesproken wordtover koptienden, waarover het Gooisch Museum belangrijkmateriaal bezit, komen we bij het huis Nyenrode, dat reedsonder Splinter van Nyenrode als leenman van Elten het tiend-leen hield. Al deze tiendheeren en -vrouwen passeeren in diehoedanigheid de revue, en het blijkt wel, dat er heel wat ge-schillen vielen te regelen. Verder vernemen wij veel over hetmaatschappelijk leven en bedrijf uit vroegere tijden, vooraiover het bijenhouden, boekweitverbouw in Gooiland. In deMeimaand gingen de Gooische Imkers met hun bijenkorvennaar de bloeiende boomgaarden van Jutfaas en IJselstein. Vangroot gewicht is ook hetgeen de schrijver

meedeelt over deoude en groote kerk te Naarden, en hare geschiedenis en lot-gevallen. Uitvoerig wordt besproken het beeldhouwwerk, ka-piteelversiering, het orgel en schalkbeeldjes uit het eind der15e eeuw, volgens Bouwy voortreffelijk werk van een zeldzaamgehalte. Schr. heeft daarop ook vroeger reeds in zijn Geschie-denis van Gooiland gewezen (1939). Ook de gewelfsschilde-ringen in deze kerk werden even terloops besproken. Danwordt een hoofdstuk gewijd aan de kloosters van Naarden, heiSinte Marienconvent en mannenklooster, waarvan de Nyen-rodes de milde weldoeners waren, o.a. Gijsbrecht van Nyen-rode en zijne vrouw Aleonora van Borsselen bedachten hetklooster ruim, en wij zien dit kinderloos echtpaar in 1475 als,,fundateurs&quot; wegens ontvangen schenkingen aangenomen. HetConvent stuurde jaarlijks een hoeveelheid laken naar Nyen-rode ter uitdeeling aan de armen. Na de dood van haar manschonk in 1478 Aleonora aan het

klooster 25 morgen land,gelegen aan de Vecht onder Breukelen, onder voorwaarde datjaarlijks voor de poort 12 mud rogge aan brooden en twaalf

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 land werd bij Frankrijk ingelijfd en koning Lodewijk tot alge-meen Stadhouder benoemd van Zijn Keizerlijke Majesteit. Op-nieuw begon de commissie met opoffering ,.van veel geld, tijden geduld&quot; aan te dringen op inwilliging van haar billijke ver-langens; zelfs gaat onder de familie Breij te Nederhorst denBerg de niet onaardige overlevering, dat de commissie een-maal naar den Haag is gegaan, voorzien van een vette Hol-landsche kaas, om ook daarmede het Hof welwillend voor zichte stemmen. In ieder geval: al aanhoudende heeft zij gewonnen en den 12enDecember 1810 werd den Katholieken te Nederhorst den Bergen te Nigtevecht aangezegd, dat van regeeringswege goed-gunstig op hun verzoek was beschikt: zij mochten een kerk eneen pastorie bouwen, en zouden tevens van hun kerkelijkeoverheid in de nieuwe Statie een pastoor ontvangen. Het gedenkwaardige stuk luidde ongeveer als volgt: ,,De

Prins algemeene Stedehouder van Zijne Majesteit denKeizer, ontvangen hebbende een rapport van den Minister vanBinnenlandsche Zaken van den zevenden van wintermaand opde requeste van gecomitteerden van rooms-gezinden van Ne-derhorst den Berg en Nichtevecht, tenderende, dat aan henvrijheid mogt worden verleend om ter eerst gemelde plaats,ten hunne eigene kosten, eene kerk en pastorie, ter uitoefeningvan hunnen godsdienst te mogen oprigten. en dat er de noo-dige orders mogten worden gegeven, ten einde zij een vooihen geschikten pastoor mogten ontvangen; overwegende dat de ingezetenen van den hervormden gods-dienst van deze gemeente het bovenvermeld verzoek appre-cieeren, alsmede dat de aartspriester van Utrecht geen anderezwarigheden oppert dan de moeilijkheid om die gemeente vaneen pastoor te voorzien; heeft besloten de gecomitteerden der rooms-gezinden vanNederhorst den Berg en Nichtevecht te authoriseren, gelijk ge-schiedt

bij dezen tot opbouwing der bovengemelde kerk en tothet daarstellen van een pastoor. Den 12en van wintermaand,w.g. de eerste Secretaris van het Gouvernement. In het voorjaar van 1811 werd met den bouw van de kerk eenbegin gemaakt. De aartspriester te Utrecht benoemde den 2en







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 besloot ik tot het laatste, en deelde twee dagen later aan debisschop te Sassenheim persoonlijk mijn besluit mede. Monseigneur was er zeer mede ingenomen&quot;. Alsnu ontving pastoor Schoonderbeek van den deken vanOuderkerk het volgende briefje, gedateerd 23 Jan. 1854: Weleerwaarde Heer Pastoor. Volgens aanschrijven van Zijne Doorluchtige Hoogwaardig-heid den Bisschop van Haarlem is uw pastorie gevoegd bij hetBisdom van Haarlem en door Zijne Doorl. Hoogwaardigheidingedeeld bij het decanaat van Ouderkerk, waarvan UWeleerw.door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid heeft kennis gekregen. Bij deze aanschrijving is mij door Zijne Doorluchtige Hoog-waardigheid in last gegeven mij ten Uwent te begeven, om inzijn naam te vernemen omtrent de afkondiging van zijn schrij-ven en van U en uwer heeren kerkmeesters de getuigenis uweronderwerping aan Zijne Hoogwaardigheid

te ontvangen, waar-toe ik mij op den len Februari omstreeks 11 ur.en ten uwentzal vervoegen. Ik verzoek UWeleerw. de heren kerkmeesters van mijnkomst te willen verwittigen. In de hoop UWeleerw. in den besten welstand te ontmoeten,heb ik de eer met achting te zijn. UWeleerw. dienstw. drn.. J. G. VAN DER AA, deken. De ,,getuigenis hunner onderwerping&quot; had, blijkens de daar-van opgemaakte akte, den len Februari plaats, in tegenwoor-digheid van den pastoor van Duivendrecht, H. van Breukelen enden kapelaan van Ouderkerk, H. Prijer. Den 6en Februari 1855 werd te Nederhorst den Berg het pa-rochiaal armbestuur opgericht en werden tot eerste armmees-ters benoemd de heeren: H. F. Ostheimer, J. Nieuwendijk enB. van Dijk. Den 16en Juni 1859 werd bij bisschoppelijke brieven Neder-horst den Berg als statie opgeheven en tot parochie verklaard,staande onder de schutse van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.Tegelijkertijd werden door Mgr.

van Vree de grenzen derparochie nader omschreven en vastgesteld als volgt: De parochie bevat de geheele burgerlijke gemeente Neder-horst den Berg en Nigtevecht, benevens een gedeelte der bur-







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 10 heelmiddelen leeren kennen, die hij gaarne hielp aanwenden,en dikwijls niet zonder goed gevolg, naar het lichaam, enwie weet voor hoevelen naar de ziel. Dit is overvloedig gebleken uit het getal van belangstellendendie van heinde en ver gekomen waren om hem bij zijn begra-fenis op 16 Juni 1899 de laatste eer te bewijzen. In 1900 werd de kerk verrijkt met een Maria-altaar; tevenswerd in dat jaar een begin gemaakt met de kruiswegstaties,welke aan het penseel van den heer C. Dunselman werdentoevertrouwd. Zij werden allen te zamen gebracht uit vrijeschenkingen. Bovenstaande gegevens zijn voor het meerendeel ontleendaan het boek ,,Geschiedenis der parochie Nederhorst den Berg&quot;uitgegeven in 1911 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaander parochie. Bij den bouw van de kerk zijn 4 klokken van verschillendegrootte in den toren gehangen, waarvan de opschriften hier-onder volgen:I.

Fis-klok. Aan de voorzijde leest men; Nomen mihi Immaculata Conceptio.            ., - Christi magni, Dei Fili, majestatem populls annuntio.Petit & Fritsen me fuderunt 1888. (Mijn naam is Onbevlekte Ontvangenis. Ik verkondig demajesteit van de groote Christus, Gods Zoon, aan de vol-ken, Petit & Fritsen hebben mij gegoten. 1888).Deze inscripie staat tussen twee randen van bloemen,waarin musiceerende engelen. Aan de achterizijde: het beeld van de Onbevlekte Ont-vangenis.II. Ais-'klok (Angelus-klok). Op de voorzijde het opschrifttussen 2 bloemranden: Domina nostra vocor a Sacratissimo corde.Misericordias Christi Populo Dei cantabo.Patrini fuere Petronella Ubink, vidua G. Bak en B. P. Bak.1888. Petit & Fritzen me fuderunt 1888. (Onze Lieve Vrouw van het Allerheiligst Hart word ikgenoemd. Ik zal de barmhartigheden van Christus voorGods volk bezingen. Peten zijn geweest Petronella Ubink,weduwe G. Bak en B. P. Bak 1888.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 R.K. Kerk, Pastorie en Zusterhuis te Nederhorst den Berg.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 Het Hek van de voormalige-buitenplaats ,,Hoffwerck&quot;. Tusschen Vegtvliet en Vij-verhoff, aan den straatwegvan Breukelen naar Nieu-wersluis, lag tot diep in de19de eeuw de buitenplaatsHoffwerk. Vermoedelijk ge-sticht kort na 1674 komt erin het plaatwerk ,,de Zege-pralende Vecht&quot; een gravurevan voor. Deze toont een vrijklein huis, vlak aan de Vechtgelegen, de voorgevel naarde rivier gekeerd. Toender-tijd (1719) behoorde het aande weduwe van den heerPieter van Veen. Volgenseen kaart in het plaatwerkopgenomen, had het buitendestijds geen overtuin. Dezewerd in de loop van de acht-tiende eeuw aangelegd.In het werk: ,,Gezigtenaan de rivier de Vecht&quot; door P. j. Rutgers (1836), komt eenlithografie voor van het huis. Het blijkt duidelijk, dat het huisaan beide zijden door aanbouw van twee groote vleugels aan-zienlijk is vergroot. Tevens is er aan het oorspronkelijke huiseen koepelzaal

gebouwd. De tuinaanleg is ook op Hoffwerk gewijzigd in landschap-pelijken stijl, dit is te zien op de lithografie. In 1875 schrijftCraandijk in het 2de deel van zijn Wandelingen door Neder-











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 19 De Kaatsbaan was vroeger het feestterrein of kermispleinvan Maarssen, alwaar op 12 Mei, van ouds de kermis dien dag,werd gehouden, wijl de kerk aan St. Pancratius was toegewijd.Ouden van dagen weten nu nog te vertellen, dat op kermisdagmeermalen de kachel brandde en de kramen vanwege desneeuwvlagen moesten sluiten. Geen wonder, zegt men, St.Pancratius behoort tot de IJsheiligen, die van 12 tot 14 Meiherdacht worden&quot;). Deze kermis zou door de dichter LukasRotgans die op Cromwijck bij Maarssen woonde, beschrevenzijn in zijn ,,Boerekermis&quot;. Anderen willen, dat de tafreelen,welke Rotgans beschrijft aan toenmalige schilderijen zijn ont-leend en gefantaseerd en niet zoozeer een product van eigenobservatie. (Dr. Luttervelt). Hoe het zij, de dichter van deboerekermis beschrijft een kermis, zooals zij rond 1700 wer-den gehouden, met alle toenmalige

vermakelijkheden en spe-len: poppekast, hanengevecht, 't banket van oliekoeken, klap-pende wijven, ringsteken, ganzetrekken, het knuppelen vande pauw tooneelspel in een tent opgepropt met menschen, eenquakzalver, danspartijen, spelen om geld op de keilbaan en totslot.... een boerengevecht&quot;). DE KAATSBAAN. Daar kreeg ik bij geval de Kaatsbaan in mijn oog, D' een boog en kromde 't lijf, een ander hijgde en vloog Zijn eigen schaduw na, en kruiste heen en weder. De kaatsbal rijst omhoog, en daalt weer schielick neder. Maar weinig denkt de jeugd, bij 't vliegen van den bal, Hoe dat haar leven streckt een speeltuig van 't geval, Een kaatsbal van 't geluk, maar zangster staakt Uw preecken. Een ander stoor' de vreugdt en geesel' de gebreken. Daar zag ick op den grondt een rij van keegels staan. Men wedt, men schreeuwt, en smijt de munten door de baan. De jongen schudt zijn beurs, en spilt de zilvre schijven. Zoo lang vergadert met zijn

meesters vee te drijven. &quot;) Dr. A. Huisman, Die Verehrung des H. Pancratius, Haarlem 1939, S.81. 84. '') L., Rotgaiis, Boerekermis, Amst. 1735, blz. 7.
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