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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 VOORWOORD Wederom is een jaar verstreken; wederom verschijnt hethoekje van Nijtarlake. Dankbaar is het Bestuur voor het feit,dat er steeds opnieuw voldoende stof binnenkomt, welke ge-tuigt van een historisch interesse in onze streek. Zeker zullenonze leden ook dankbaar gestemd zijn jegens hen, die zich demoeite geven het resultaat van hun studie op papier te zetten.De reeks onzer jaarboekjes is thans tot een respectahel aantalaangegroeid en wie ze alle in zijn kast heeft staan, beschikt overeen rijke schat van wetensicaardigheden omtrent Niftarlake. Moge het ons genootschap gegeven zijn om ten aanzien vande jaarboekjes het semper crescendo te blijven toepassen! DE REDACTIE.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 Jaarverslag. Op 15 Juni 1948 had in Hotel ,,De Kampioen&quot; te Nieuwersluisde Jaarvergadering plaats, waarop volgens presentielijst slechts18 leden aanwezig waren. Na een kort openingswoord van den Voorzitter werd ge-legenheid gegeven tot het lezen der notulen en het uitbrengenvan het Jaarverslag door de Secretaresse. Onder de ingekomen stukken was o.a. een brief van eenCommissie, die beoogde een bijeenkomst te houden, om zoomogelijk te komen tot samenwerking tusschen Oud-Utrecht.Flehite en Niftarlake, en het verzorgen van periodieken, even-tueel een fusie dezer drie vereenigingen. Ging dit niet, danwerd voorgesteld, een nieuwe vereeniging ,.Het Nedersticht&quot;in het leven te roepen, die als het ware overkoepelend werk-zaam zou kunnen zijn. De Heeren Vor der Hake en Bastert. dieals vertegenwoordigers van Niftarlake reeds een vergaderingdezer drie

vereenigingen hadden bijgewoond, en Dr van deVen, Secretaris dier Commissie, lichtten een en ander uitvoe-rig toe. De Vereeniging ,,Flehite&quot; bestond 70 jaar en wilde haar zelf-standigheid bewaren, en ,,Niftarlake&quot;. dit bleek op deze ver-gadering duidelijk, wilde dit eveneens. Toch kan samenwerkingvan het grootste belang zijn. ,,Oud-Utrecht&quot; zag in, dat als de drie vereenigingen zoudenkunnen samengaan, de naam dan betrekking zou moeten heb-ben op de geheele Provincie Utrecht. De Heer van de Ven, Archivaris te Utrecht, had toen hij zijnfunctie begon, al opgemerkt, dat een deel van de provincie niettot de werkingssfeer der genoemde vereenigingen behoorde, duswilde hij die uitbreiden. De voorzitter wilde alleen de quaestie van de fusie behande-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 XIV len, de gezamenlijke uitgaaf van geschriften wordt later welgeregeld, die problemen lossen van zelf op. Hij vindt de Vechtstreek een eigenaardige streek, waarinmen een centrum, een eigen geheel ziet, dat door de historie eeneigen karakter heeft. Wij blijven in zekeren zin gaarne onszelf,en opgaan in provinciaal verband heeft dikwijls veel voeten inde aard. Toch wil hij samenwerking, waar die mogelijk is, welsteunen en hij vraagt het oordeel der aanwezigen, waarop deHeer Bastert verzekert, dat hij en de Heer Vor der Hake op degezamenlijke vergadering te Utrecht duidelijk hebben te ken-nen gegeven, dat het Hoofdbestuur van ons Genootschap tegenfusie is. De Heeren Trouw en Weyland willen graag hun eigen Jaar-boekje blijven behouden, en ook de excursies van Niftarlake. Conclusie van al deze besprekingen is, dat de vergaderingvan oordeel is, dat men wil komen tot samenwerking, terwijlde Heer van

de Ven inziet, dat fusie wel een onbereikbaarideaal zal zijn. Na het kasverslag, uitgebracht door den Penningmeester,worden de rekening met de bescheiden nagezien door MevrouwVeltman-van Cruyssen en de Heeren Sprenger en Uden Mas-man. Alles wordt keurig in orde bevonden, waarna de Penning-meester voor zijn beheer gaarne gedechargeerd wordt. De overleden leden van ons Genootschap, zijnde Pastoor L.J. van der Heyden, Deken Rooswinkel en R. D.Storm Buyzing,worden staande herdacht. Bij de te houden bestuursverkiezing wegens periodiek af-treden van den Heer Wentink en het overlijden van Pastoorvan der Heyden, wordt hoofdelijke stemming niet noodig ge-oordeeld, en alzoo bij acclamatie herkozen de Heer E. G. Wen-tink en gekozen Jhr P. H. A. Martini Buys. Omtrent de te houden excursie worden besproken: Utrecht,Haarlem, den Bosch en Schoonhoven. Bij stemming daaroververkrijgt Haarlem de meeste stemmen. Als datum wordt ge-kozen

Dinsdag 27 Juli, terwijl in de Excursiecommissie zittingzullen hebben: de Voorzitter, Secretaresse, Penningmeester ende Heer Bastert. Wat het op te richten Museum betreft, kan nog niets gedaanworden, omdat het gebouw, dat voor dit doel zoo uitermategeschikt zou zijn, nog niet vrijgekomen is. Als Commissie, die

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 XXIV het Goudsche klooster der Regulieren (Augustijnen) van Stem. Na de bezichtiging van de St. Janskerk stond een bezoek aanhet gemeentelijk Museum op het programma. Dit museum isondergebracht in het Catharinagasthuis aan de Oosthaven. Hetis geen groot museum, maar toch een bijzonder museum. Museakunnen zoo muf en duf zijn. Het Goudsche museum is daaren-tegen een zonnig en frisch geheel. Een museum met levendebloemen! Hoe bestaat het. In Gouda kunt U het vinden en naarik elders las is dit een hobby van den tegenwoordigen burge-meester. Goed zoo. burgemeester. Onze dank daarvoor. Op diewijze maakt U het bezien van een museum zooveel gemakke-lijker en aangenamer ook. De inventaris van het museum bevatplaatselijke oudheden, topographica en schilderijen. In bezit iseen rijke gothische, gerestaureerde miskelk, volgens zeggendoor Jacoba van Beier enomstreeks 1435

geschonken aan de St.Joris schutterij. De schilderijenverzameling omvat schutters enregentenstukken o.a. van Ferdinand Bol en Cornelis Nebel. Reli-gieuze schilderijen, waaronder Aanbidding van Dirck Barendsz.en Onthoofding van Johannes den Dooper van Ant. van Block-landt. Wij hebben aan dit museum een allerprettigsten indrukbehouden. Het was geen verzameling zonder meer, maar het ge-heel was gezellig gegroepeerd, waardoor een aangename sfeerontstond. De vele antieke meubelstukken droegen het hunnedaartoe bij. Hierna gingen wij in hotel ,,De Zalm&quot; op de Markt den inwen-digen mensch versterken. Hierbij is natuurlijk het een en andergesproken, maar ik moet tot mijn schande bekennen, dat mijhiervan niets is bijgebleven, zoodat ik U daarover niets kanmededeelen. De herinnering aan den maaltijd is ook niet dave-rend, maar dit mag niet hinderen, de dag in z'n geheel was zeergeslaagd. Na den maaltijd begaven wij ons naar Westhaven 29. Het iseen

huis met een prachtigen renaissancegevel en ,,De Moriaan&quot;geheeten. Het huis dateert van omstreeks 1625. Het bezit nog eenoude winkelpui en een bezienswaardig interieur, met oorspron-kelijke betimmeringen. In dit perceel is gevestigd het pijpen-museum. Deze naam is wat eng, want er is meer te zien danpijpen. Niet alleen allerlei, hetwelk met rooken in verband staat.maar ook diverse zaken verband houdende met de aardewerk-industrie. Er waren vele stalen van 17e eeuwsche wandtegels te







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 Niftarlake-Litteratuur. VechtvUet hij BreiLkelen. In de October-aflevering van Heemschut (1949) schrijft TonKoot als vervolg op zijn uiting aan de teleurstelling in het vorigenummer over de nieuwe bestemming van het buiten Vechtvlietbij Breukelen. De Secretaresse van de Vereeniging ,,Beth San&quot;, die het bui-ten heeft aangekocht met de bedoeling er een observatiehuisvoor meisjes in te richten, deelt ons mede een trouwe lezeresvan ons orgaan te zijn en wijst er op, dat Vechtvliet te koopheeft gestaan, geveild is voor een luttel bedrag en zich geenparticulier heeft aangeboden om het te koopen en te bewaren.Zij geeft de verzekering, dat vereeniging en architect zich be-wust zijn een pand in handen te hebben, dat door geschiedenisen traditie een bijzonder stempel heeft gekregen en zullen doenwat in hun vermogen ligt om het cachet te bewaren. De bene-denverdieping zal intact blijven,

de vertimmeringen aan debovenverdieping en den zolder zullen van buiten niet zichtbaarzijn. Voor deze toelichting, schi'ijft Ton Koot, en toezegging zijnwij erkentelijk, hoewel moet opgemerkt, dat het niet van buitenzichtbaar zijn van vertimmeringen nog niet inhoudt, dat dezehet wezen van het huis niet grondig kunnen aantasten. Wijhebben als vanzelfsprekend beschouwd, dat het uitprlijk van ditbuiten niet zou worden aangetast, maar uitten juist onze be-zorgdheid over de aantasting van het interieur, dit temeer om-dat dit laatste allerwege zoo veelvuldig geschiedt. De verzeke-ring, dat ook de architect zich bewust is van de beteekenis vanhet gebouw is ons uiteraard veel waard.                          A. E. R.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 De Ned. Hervormde Kerkte Loenen a/d Vecht Door hoogst laakbare onvoorzichtigheid van een loodgieter,werd op 11 Juni 1945 de Nederlandsche Hervormde Kerk teLoenen aan den Vecht grootendeels door brand vernield. »- -ij Een detail van het basement der Zuidelijke sij-ingang van de Kerk.Een voorstelling van de zgn. hellehond gekluisterd aan de deurpost (vroeg Gotisch). Met groote onverschrokkenheid hebben de omwonenden tij-dens den brand kans gezien vele kostbare stukken te redden enbuiten het gebouw te brengen. Men kan hiervoor niet dankbaargenoeg zijn, doordat het hierdoor mogelijk bleek veel van hethistorische bouwwerk te reconstrueeren, hetgeen voor hetrestauratieontwerp van buitengewoon belang is gebleken.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 Reeds kort na den brand werd door de Kerkvoogdij opdrachtgegeven tot het opmaken van een plan tot wederopbouw vanhet alreeds uit de 14e eeuw dateerende kerkgebouw. Nadat puin en verbrande resten opgeruimd waren, werd hetwankel staande muurwerk der transepten zoo goed mogelijk ge-stut en afgedekt tegen nadeelige weersinvloeden. Nauwkeurig werd het geheele gebouw opgemeten en in tee-kening gebracht, in het bijzonder de overgebleven fragmentenvan het historische meubilair, de wapenborden en het orgel. De orgelwand, met fraai gesneden kansel, dateerend uit 1786,was ontworpen door den bekenden Amsterdamschen Stads-architect, Abraham van der Hart, en den beeldhouwer AnthonyZiesenis. Uit verzamelde gegevens, aangevuld met bestudeerd histo-risch materiaal, werd een restauratieontwerp opgeinaakt, datinstemming verkreeg van de Rijks-Commissie voor de Monu-mentenzorg.

Na gehouden aanbesteding op 21 April 1948 en verleende toe-stemming door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuis-vesting, kon dit omvangrijke werk opgedragen worden aan deAannemersfirma van der Sluys en van Dijk N.V. te Giesendam-Leersum. Bij graafwerk tot verbetering van de verzakte fundeering,kwam in het dwarsschip der Kerk, op ongeveer 70 cm., benedende huidige zerken vloer, de oorspronkelijke bevloering van rodeplavuizen te voorschijn. Achter het muurwerk van de dichtge-metselde ramen der Westgevels van de Kerk en het transeptwerden op eenige plaatsen de profielsteenen der oorspronkelijkeraamtranceeringen ontdekt. Naar aanwezige gegevens kon debekapping met gebogen eiken spantribconstructie geheel wor-den hersteld. Overeenkomstig de nog bestaande afbeelding van den be-kenden schilder en teekenaar Rademaker uit 1650, werd aan dehand van gevonden fragmenten in de kerkramen weder eenraamtraceering geplaatst van

baksteen met tufsteenen banden,aanzetstukken en traceerwerk. Inplaats van ijzer werden bron-zen brugstaven ingemetseld en de ramen gedicht met antiekglas in lood. Daar voor de ramen van het koor geen voldoende aanwijzin-gen werden gevonden, bleef in overleg met Monumentenzorg,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 Vogelvlucht vande Kerk met om-geving, waaropaangegeven debeplanting van het Kerkhof-terrein en desaneering metverbetering deromsluitende be-bouwing.Het verkeers-probleem vooreen betere toe-gang tot den hoofdingangvan de Kerk is hier opgelostdoor een ont-worpen poort-gebouw, in aan-sluiting met hetjaren geledengerestaureerdehoekhuis. Ui



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 de aanvankelijk gedachte traceering achterwege. Grondige her-stelling bleek noodig bij de dagkanten en de natuursteenen om-manteling met lijstwerken en afdekstukken. Tengevolge vanherstellingen uit vroegeren tijd met te sterke voegspecie vancement bleek de natuursteen erger geleden te hebben van water-en vorst-invloeden, dan zich oogenschijnlijk liet aanzien. Ge-sloopte en gecementeerde lijsten ondergingen grondige restau-ratie en herstelling. De goten met waterafvoer werden in beteren staat gebrachten onder de goten zijn de verdwenen geprofileerde natuur-steenen gootlijsten gemaakt, hetgeen de silhouetwerking vanhet gebouw ten goede komt evenals het herstel van de gevel-afdekkingen met smeedijzerwerk en de herplaatste dakruiterop het transept. Bij het sloopen van muurwerk der later uitgebreide Consisto-rie, kwam tufsteenen muurwerk en een steunbeer bloot van het,uit de 14e eeuw

dateerende, kerkgedeelte. Achter metselwerkvan den aanbouw was ook nog een gedeelte van een hoog zicht-baar, vermoedelijk een raamnis. Het muurwerk verkeerde even-wel in een verminkten toestand, waardoor geen juist beeld vande aanvankelijke bedoelingen kon verkregen worden. De aangebouwde sacristie wordt gerestaureerd en hersteldmet gemetselde overwelving en krijgt weer de bekapping aan-sluitend bij den topgevel, waarvan ook de afdekking vernieuwdmoet worden. Het geheel wordt toegang tot het koor, dat in-gericht wordt als Consistorie. Het ingebouwde oxaal geeft dezeruimte een typisch karakter door de zuilen onder den orgelvloeren de geprojecteerde trapopgang naar het orgel. Passend meu-bilair zal straks deze ruimte het beoogde karakter verleenen. Als merkwaardigheid van deze kerk blijft de orgel- en kansel-wand gehandhaafd, alleen de opstelling van het orgel zal eenverbetering ondergaan. Reeds bij de ingebruikneming van heteerste orgel waren

bezwaren geuit tegen de plaats van de speel-tafel, daar den organist te ver van de kerk verwijderd zat om denDienst voldoende te kunnen volgen bij de begeleiding van denGemeentezang. Bij de orgelopstelling waren orgeltechnisch al-lerlei concessies gedaan. Een latere verandering van de speel-tafel terzijde bleek ook geen succes. De thans ontworpen opstelling houdt een grote verbeteringin, niet alleen door de centrale plaats van de speeltafel, doch



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 / Restauratie ontwerp voor den kansel- en orgelwand naar de nog over-gebleven gegevens van fragmenten, direct na den brand.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 ook door de betere aanpassing in den geest van het oude Batz-orgel. Door de opstelling van een zgn. rugpositief ontstaat nueen goed overwogen evenwicht tusschen de beide manualen enhet vrije pedaal, hetgeen ook in het nieuw ontworpen orgel-font tot uitdrukking komt. Van de prachtige Heeren- en Notabelenbanken was een ge-deelte dusdanig beschadigd, dat een grondig herstel noodigbleek, waarbij deelen vernieuwd moesten worden met snijwerknauwkeurig nagevolgd van overgebleven fragmentstukken. Eentweetal familiegrafborden was zoodanig verbrand, dat aanrestauratie of vernieuwing niet te denken was. Twee minder ver-minkte konden nog vernieuwd worden. Aan de hand vanauthentieke heraldische gegevens zijn deze nu door de wapen-schilder J. S. Beekmann gepolychromeerd en beschilderd metde oude opschriften. Het torenportaal zal weer de hoofdtoegang tot de kerkruimtevormen. Een

later aangebrachte houten pui met toegangsdeu-ren, wordt vervangen door een gemetselde, waarin traceer-werk van baksteen met tufsteenen banden. Een destijds ge-schonken raam zal hierin herplaatst worden. De blauwe zerken vloer in de Kerk wordt hersteld en op degepaste hoogte aangelegd, waardoor de drie treden voor denkanselwand aangebracht kunnen worden in juiste proportie methet geheel, en in aansluiting met de fraai gesneden toegangs-deuren tot het koor. Aanpassend bij het historische meubilairzijn ook de nieuwe zitbanken in de Kerk gemaakt van Slavo-nisch eikenhout. De geredde koperen kerkkronen konden op-nieuw worden opgemaakt en gerestaureerd. Getooid met kaar-sen zullen deze aan het interieur nieuwen luister bijzetten. Vol-gens de principes der moderne verlichtingstechniek is eenelectrische verlichting ontworpen, dusdanig dat het interieurdoor de werking daarvan niet verstoord wordt. Na breedvoerig overleg bleek een electrische

verwarmingvoor deze kerk de meest geschikte te zijn. In het oorspronkelijke restauratieontwerp was gedacht hetvoormalige kerkhofterrein weer te beplanten en te voorzien vaneen baksteenen ommuring. Uit de vogelvluchtteekening vande Kerk met de omgeving blijkt deze opzet duidelijk. Ook ishierin schetsmatig aangegeven de mogelijkheid om de ombou-wing weer tot het oorspronkelijke peil terug te brengen. De



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 Schetsontwerpvoor den kansel-en orgelwandmet verbeteringvan de orgel-dispositie, ver-beterde plaatsvoor de organist en hetgeprojecteerde rugpositief.Het geheel gal binnenkort,naar dit ontwerp verder uit-gewerkt, gereedkomen.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 8 slooping van het transformatorenhuisje en het terugbrengen iniiet omsluitende bouwblok is reeds een groote aanwinst ge-bleken. Wellicht kan binnenkort de restauratie aangepakt wor-den van het gereedliggend plan voor de voormalige Pastorie.In gezamenlijk overleg en beraad kan hier nog veel bereil^tworden. Te hopen, dat reeds in een volgende uitgave van ,,Nif-tarlake&quot; een verkregen resultaat gepubliceerd kan worden. FERD. B. JANTZEN F.Gzn.,Amsterdam, November 1949.                               Architect B.N.A.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 15 Enschede geduurd, waarbij hem ook opgedragen was in de om-liggende dorpen in de week te gaan prediken. Een tijd langheeft hij ook nog de gemeente Losser bediend. ') Aan zijn ver-blijf te Enschede worden wij herinnerd door de schenking vantwee zilveren Avondmaalsbekers, door hem geschonken in1598. Het opschrift luidt: Die I. Dener in Enschede1598Pibo Ovitius. Avondmaalsbeker geschonken door Ds Ovitius in 1598. ^) Dr van Veen, De Katholiek, 1919, 182.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 28 Morgen 190          De Vrouwenacker, J. E. Huydekopervan Maarsseveen 1731. 191          Het Kerkeland, Juffr. Adr. Huyde-koper 1731. 192          Jac. van Lennep, 1734, de Leeuw. ?') Roeden Heer de Wit 11 De Smeekolelaan hoort onder No.177. 196          't Starrebos of Oosterbos, J. E. Huyd.V. Maars. 197          't Zomercampje. 198          De laan na 't gras, vrij. 199          Will 3 ik 2 : 300 200          Noorder Eykelaan, hoort bij No. 208. 201          De Hoogeboomskamp. 202          De Overtoom203, 204 De Molenvliet en kade 207          De Kalkovenskamp 208          De Oosteresschelaan langs de Zog-wetering,met No. 200 210         De laan na Blijendaal, vrij. &quot;) Bezuiden de Maarsseveensche Vaart.125         De Heer Boendermaker ') 124         Diacony van Maarssen 300300300500 24U450 4 300 3 300 46 250 . 3 3 6 4'/2 V/2 6 123         Capittel van oud Munster Mej. S. G. Nagge122         Convent van

Oudwijk 121         Erfg. van Bart de Wilt 120         a. en c. Will Harmens, b. Kors Otten119         Korn. van de Manden 118         a. en b. 2de gevr. Stevens b. 1ste J. W. Verkroost ??') De Heer van Lennep woonde op Otterspoor, de Heer de Wit opElzenburg.&quot;&quot;) Op de buitenplaats Blijendaal was een joodsche familie gevestigd.?'') De Heer Boendermaker woonde op Boom en Bosch.
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6Jonkh. Joh. Huydek. Heer vanNigtevecht 6Jonkh. Joh. Huydek. Heer vanNigtevecht 3I. J. Peters, 113112UI 110109108 126 127128129130131 132 133 134 135136 137 veen 1751 papa Convent van St. Servaas 1742 papaCapittel van Oud Munster 1751papa Jonker Adr. Huyd. 1732, Juffr.Adr. Huyd. 1745 papa 33 6 &quot;) Ook op de kaart van 1781 aangegeven als ,,Buitenwech&quot;.') Cromhout lag naast het Huis ten Bosch.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1949 33 plm. 1790. In 1755 op 3 Augustus werd de derde kerk door Ds Jan vanStaveren ingewijd met een preek over Ezra 1 : 5 en 6. Dit was een kruiskerk met eromheen een kerkhof. Boven deningang kon men in een steen uitgehouwen, lezen: Ezaia XXVI vs. 8 De eerste steen is gelegd door Jan David Brouwer, van Staveren, op den 15 July Cl 31 ?CCLIV Aangelegd en volbouwd onder het beleid van Coenraad Hoeneker, Mr. Metselaar te Amsteldam. Van Staveren's leeraars zoon, lag mij den eersten steen,O God! vergroot den glans, die mij reeds mild bescheen;Verschijn zo heerlijk, en wil hier in vrede geeven,Dat veelen ingaan door Uw woord en Geest ten leeven. Hendrik Lussing MatthyszEccl. IV VS. 17.
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