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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 XXII van ontzetting teruggedeinsd, want achter in 't gebouw brand-den een aantal helder schitterende fakkels kruiseling over elkan-der. Onmiddellijk ging de vorst mede, om het wonder met eigenoogen te aanschouwen. Helder schitterden nog de kruislichten,en bij de glans ervan zag hij, dat de bodem omgewoeld was.Op de plaats, die door het licht was aangeduid, liet hij de vol-gende dag graven en nu ontdekte men de vreselijke waarheid,want men vond het lijk der heilige jonkvrouw, nog met de sluierom de hals, waarmede zij geworgd was. Het kostte weinig moeite, de koningin tot een volledige be-kentenis van haar misdaad te brengen. Gekweld door hevigewroeging, doolde zij als een waanzinnige rond door de bossen\an de Heimersberg en stortte zich eindelijk van de stijle wandaan de Rijnoever in de diepe, snelle rivier. Koning Haymo echter liet het gemartelde lichaam, der zaligejonkvrouw begraven op de

plek, waar thans het Cunera-bergjeverrijst, en ter ere der nagedachtenis van zijn zusterlijke vrien-din deed hij daar ter plaatse een kapel bouwen, in welke desluier bewaard werd, die haar de dood bracht. Weldra bleken van dit kleinood wonderkrachten uit te gaan:blinden opende het de ogen, stommen gaf het de spraak weder,lammen en kreupelen hief het op, maar bovenal bracht het ge-nezing aan hen die lijdende waren aan keelziekten&quot;. Het einde van deze legende vertoont een duidelijke overeen-komst met de legende, verbonden aan de O. L. Vr. toren teA.mersfoort en die ik u heb verhaald in mijn excursieverslag inhet jaarboekje 1942. Die sluier van St. Cunera bracht schatten gelds in 't laadjeen ter ere van deze martelares worden deze gelden aangewendvoor de bouw van de St. Cuneratoren. Inmiddels zijn wij teRhenen aangekomen, waar wij alweer de eer zullen hebben omals jarig Genootschap door het Gemeentebestuur ontvangen tezullen worden. B. en W. hadden

echter v ergadering, reden,waarom ons verzocht werd aan het einde van ons bezoek tenGemeentehuize te verschijnen. Wij werden echter niet aan onslot overgelaten. De wakkere burgemeester van Rhenen deed onsde eer te beurt vallen zijn echtgenote. Mevrouw Bosch vanRosenthal, als gids op onze rondgang door Rhenen te mogenhebben. Het eerst werd de Ned. Herv. kerk bezocht. In hetreeds eerder Kunstreisboek voor Nederland III lezen wij over











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 In Memoriam Mej. W. F. Grevenstuk. (1886--1952). Toen op 17 Juni van dit jaar in ,,He\Statewapen&quot; te Breukelen de jaarverga-dering van ons Genootschap plaats had,was onze secretaresse, Mej. Grevenstukeen dergenen, die aan dit gebeuren zeeractief deelnam. Met de voortvarendheid, haar eigen,had zij, hoewel haar gezondheid hetnauwelijks toeliet, toch doorgezet omi;s^P&quot;           ' deze vergadering bij te wonen, temeer, I                         daar het naderend jubileum van het - '                         Genootschap haar volle sympathie had en verwacht mocht worden, dat op dezeavond definitieve plannen voor de viering ter tafel zouden komen.Bij het voorlezen der notulen werd zij door kortademigheidenigermate bemoeilijkt, zodat onze Voorzitter deze taak bereid-willig overnam, doch dit nam haar belangstelling voor het ver-dere verloop van de avond niet weg, daar zij met veel

am.bitiec.an de discussies deelnam en tegelijkertijd nog punten voor vol-gende notulen verzamelde. Niemand vermoedde, dat zij reeds een week na deze datum,voorgoed haar aardse taak zou neerleggen.. . Het Genootschap verliest in haar een wakkere, toegewijdemedewerkster, van wier prestaties velen de vruchten mochtenplukken, getuige alleen reeds het samenstellen van het Registerop de Jaarboekjes, bij welk nauwkeurig werk zij haar volleactiviteit kon ontplooien. Ook de korte maar krachtige jaarver-slagen gaven steeds blijk van haar doortastenden geest, terwijlnien er zeker van kon zijn, dat zij haar taak als commissielid voorhet Jaarboekje met de meeste nauwlettendheid en volle ambitievervulde. Ten slotte was eenvoud een harer grootste karaktereigen-schappen; zij deed iets, omdat ze het nodig vond en het haarvolle sympathie had. Het Genootschap mag zich gelukkig prijzen, als een waardigopvolgster voor haar gevonden wordt.















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 De cylinder is afgedekt door een ronde toren met twee geledin-gen Ter zijde van het cylinderglas staan engelen met passie-werktuigen. De monstrans dateert uit de eerste kwart der 17eeeuw. Men heeft wel eens gedacht dat het werk zou kunnen zijnvan een der Vianens te Utrecht, maar dit is maar een vermoe-den zonder bewijs. De merken geven hier geen doorslag. Danwas er veel en fraai werk van Verhaer uit de kerken van de staden provincie Utrecht, waaruit blijkt dat hij zeer productief was.Dit is beschreven in Historia jg. 1944 door Jvr. Dr C. H. de Jonge.Ook andere werken als lepels en vorken van deze meester warenop de tentoonstelling. Door afslijting zijn de meestertekens enkeuren meermalen onduidelijk of geheel onleesbaar geworden.Dit is het geval bij het zilveren blad met wapen van de VanZuylens van Nijevelt (v. d. Snaefburg) in het bezit van de R.K.Kerk te Maarssen, en met de zilveren ronde

doopschotel metbrede rand en verdiept middenstuk (diam. 0,37 M.) van de Ned.Herv. Kerk aldaar. Op de rand staat gegraveerd: Winandus vanLokhorst Anno 1657, benevens een mannelijk en vrouwelijkfamiliewapen. Van Lokhorst was Heer van het huis Termeer.Een ander Utrechts meester heeft als monogram IVM op eenv.'ierookscheepje terwijl ook nog twee ampullen met blaadje alsUtrechts werk in de R.K. Kerk te Maarssen worden bewaard.Dezelfde kerk bezit een reliekhouder van de meester met hetteken AVD. Het is een fraai geornamenteerd stukje, waarbij eenverhemelte met lambrequins als voetstuk dient, twee engelenstaan als tenanten, terwijl een Petrusbeeldje het geheel bekroontNaast de Utrechtse keur staat de jaarletter H (1767). Eenzelfdemonogram staat op een offerbus der Evangelisch Lutherse ge-mieente te Utrecht, alsmede op enkele stukken te Culemborg enm Utrechtse kerken. Op de lijsten met meestertekens te Utrechtaanwezig stonden ook 4 namen uit

het geslacht Bogaert, vanwie in de Vechtstreek voorkomen, o.a. van Joannes Bogaert,(ovaal met golvende dwarsbalken) in een kelk te Maarssen; vanThomes Bogaert (TB aaneen) bevindt zich een verguld zilverenm.onstrans, uit het midden der 17e eeuw te Naarden. Van dezelaatste zilversmid worden te Utrecht nog twee avondmaalbekersmet gegraveerd bloemornament bewaard uit 1643, (merken TBaaneen), keur Utrecht. Een verguld zilveren rijk gedreven mon-strans van dezelfde meester, die ook te Amsterdam werkzaamwas, uit 1639, bevond zich in 1942 in de Veiling Mak te Dord-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 Zilveren Reliekhouder van A. v. D. te Maarssen recht. Uit alles blijkt dat er behalve in de musea ook in de kerkenvan Utrecht, Vechtstreek en Amsterdam iets bewaard wordtaan zilver drijfwerk voor kerkgebruik, dat de Bogaerts hebbengeleverd. Er was geen gelegenheid om het avondmaalszilvor inVecht- en Geinstreek in dit opstel te verwerken. Waarschijnlijkzal zich daaronder ook nog wel werk van Utrechtse meestersbevinden. A. E. RIENTJES, Pastoor.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 27 burgemeesters en wethouders opgedragen, behoort de zorg, zovervan hen afhangt, voor de instandhouding, bruikbaarheid, vrij-heid en veiligheid der publieke wegen, bruggen, veren, wateren,vaarten, straten, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen, totgemene dienst van allen bestemd. Tot deze zorg, welke i.c. aan ons college is opgedragen, be-hoort ook die betreffende de Vechtbrug, aangezien deze zorgzich ook uitstrekt over eigendommen, niet aan de gemeente toe-behorende. De beperking ,,voor zover van hen afhangt&quot; duidtop een publiekrechtelijke beperking, welke in deze niet vantoepassing is. Uit de hierboven genoemde correspondenties en besprekingenblijkt duidelijk, dat ons college die zorg behoorlijk heeft behar-tigd. Wij hebben de onderhoudsplichtigen immers meer dan eensgewezen op hun plicht tot onderhoud van de brug, welke plichthun is opgelegd in artikel 15

der wegenwet. Artikel 16 van diewet legt aan de gemeente de verplichting op te zorgen, dat debinnen haar gebied liggende wegen, waaronder ook bruggen zijnte verstaan, in goede staat verkeren met uitzondering o.a. vandie waarop door een ander tol wordt geheven, wat i.c. hetgeval is. Een dergelijke verplichting wordt aan deze gemeentein de wet derhalve niet opgelegd&quot;. Naar aanleiding van vorenstaande uiteenzettingen heeft deraad der gemeente Nederhorst den Berg bij besluit van 12 Juni1951 het volgende besluit genomen:I. de Minister van Verkeer en Waterstaat en GedeputeerdeStaten van Noordholland te verzoeken hun bemiddeling indeze kwestie te verlenen;IL niet over te gaan tot een gedeeltelijke geslotenverklaringvan de Vechtbrug in dier voege, dat de op de brug toe telaten maximum asdruk wordt gesteld op 1000 kg;III. de onderhoudsplichtigen, de gemeente Utrecht en de N.V.Amstelburcht te Amsterdam, uit te nodigen op korte ter-mijn

over te gaan tot het uitvoeren der noodzakelijke her-stelwerkzaamheden.Aangezien het uitvoeren der noodzakelijke herstelwerkzaam-heden door de onderhoudsplichtigen achterwege bleef, hebbenburgemeester en wethouders van Nederhorst den Berg aan deraad voorgesteld om gebruik te maken van de bevoegdheid, aande gemeenten in de wegenwet gegeven. Artikel 20 van die wet



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 28 opent n.1. de mogelijkheid, dat bij raadsbesluit het onderhoud vande Vechtbrug ten laste van de gemeente Nederhorst den Bergwordtgebracht. Tegelijk met een zodanig raadsbesluit kunnenzij, die van hetonderhoud of tot het geven van bijdragen tothet onderhoud worden bevrijd, worden verplicht tot afkoopbarejaarlijkse uitkeringen. Nu voor het gebruik van de brug tolwordt geheven, moet er een schadevergoeding worden gegevenwegen het gemis van de opbrengst der tolheffing. Burgemeester en wethouders hebben de raad in overweginggegeven het onderhoud van de Vechtbrug ten laste van de ge-meente Nederhorst den Berg te brengen, aangezien de onder-houdsplichtigen hun verplichtingen niet nakomen, waardoorhet gebruik van deze brug levensgevaarlijk is geworden. Bij raadsbesluit zullen tegelijkertijd de jaarlijkse uitkeringenmoeten worden vastgesteld, door de onderhoudsplichtigen aan

degemeente Nederhorst den Berg te voldoen. Dit raadsbesluit isaan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noordhollandonderworpen, terwijl van het voorstel van burgemeester enwethouders en het genomen raadsbesluit mededeling behoort teworden gedaan aan hen die van het onderhoud worden bevrijden aan degenen die verplicht worden tot afkoopbare jaarlijkseuitkeringen. De jaarlijkse uitkering mogen gezamenlijk niet hoger wordengesteld, dan hetgeen per jaar voor behoorlijk onderhoud werdvereist. Het is zeer moeilijk in de onderhavige kwestie het be-drag van de jaarlijkse uitkeringen vast te stellen, aangezienvoor behoorlijk onderhoud de laatste jaren niet is gezorgd. Hetis immers niet zo, dat de brug zo onderhouden had moeten wor-den, dat het gebruik geen levensgevaar oplevert, maar ook hadde brug aangepast moeten worden aan het huidige verkeer. Ditblijkt o.m. uit de memorie van antwoord aan de Eerste Kamerbij de behandeling van de wegenwet,

waarin de Minister o.a.opmerkte: ,,Uiteraard zal de toeneming van het verkeer aan hetonderhoud hogere eisen stellen, die goeddeels voor rekeningvan de onderhoudsplichtige komen, omdat bijvoorbeeld meeraan het gewone onderhoud moet worden besteed dan te voren&quot;. De afkoopbare jaarlijkse uitkeringen worden door burgemees-ter en wethouders als volgt berekend: De kosten van een nieuwe brug bedragen volgens opgave vande Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 31 v/orden gemaakt voor de bediening van de brug. Bovendien moetdan ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid,dat de huidige brug binnen afzienbare tijd zal worden vervan-gen door een vaste brug of door een dam met duiker; de kostenvan aanleg en onderhoud van een vaste brug en in het bijzonderde kosten van aanleg en onderhoud van een dam met duiker zul-len lager zijn dan de kosten van onderhoud en 't op gezette tijdenvernieuwen van de huidige beweegbare brug. GedeputeerdeStaten overwegen verder, dat de grootte van de jaarlijks door deonderhoudsplichtigen verschuldigde uitkering gebaseerd is op dekosten, welke een beweegbare brug met zich meebrengt, zonderdaarbij een regeling te treffen voor het geval de brug binnen af-zienbare tijd niet meer geopend en gesloten zou behoeven teworden en bij noodzakelijke vernieuwing dientengevolge kanworden

vervangen door een vaste brug of door een dam metduiker. Tenslotte overwegen Gedeputeerde Staten in hun besluit, dataan het raadsbesluit evenzeer goedkeuring had moeten wordenonthouden, indien de naar hun oordeel bestaande omstandighe-den tot vervanging van de bestaande brug zich niet haddenvoorgedaan, aangezien naar het oordeel van hun College dan nogde van de onderhouds plichtigen gevorderde jaarlijkse uitkeringop een te hoog bedrag zou zijn bepaald, terwijl hun College bo-vendien bedenkingen heeft tegen de wijze, waarop de uitkeringineens is berekend. Met de beslissing en de motivering van het besluit van Gedepu-teerde Staten was de gemeenteraad van Nederhorst den Berghet niet eens. Bij besluit van 11 September 1951 heeft de ge-meenteraad dan ook tegen de beslissing van Gedeputeerde Sta-ten beroep ingesteld bij de Kroon. De raad overwoog o.m., dat de plannen tot demping van defleevaart of Nieuwe Vecht niet

realiseerbaar zijn in verband metde daaraan verbonden zeer hoge kosten. Bovendien waren ervele bezwaren ingediend, o.a. van de zijde van organisaties van descheepvaart en het watertoerisme, van de Kamer van Koop-handel en Fabrieken te Hilversum, alsmede van verenigingen,welke het natuurschoon en het vreemdelingenverkeer beharti-gen, tegen de onttrekking van het scheepvaartverkeer aan deReevaart of Nieuwe Vecht. Op grond van deze overwegingen is bij de berekening van de









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 35 ijzer) van de brug is gevallen, omdat de buffer, die met viervingerdikke ijzeren bouten was bevestigd geweest, was afgeroest. Moge spoedig de Koninklijke beslissing vallen, waarbij deeigendom, het beheer en het onderhoud van de Vechtbrug, tegenbetaling door de onderhoudsplichtigen van een ingevolge dev^'egenwet berekende afkoopsom, ten laste van de gemeente Ne-derhorst den Berg V'/ordt gebracht. In dat geval kan het moeilijke brugprobleem, waarover reedszoveel stof is opgewaaid, door het gemeentebestuur van Neder-horst den Berg definitief worden opgelost, b.v. door het leggenvan een nieuwe ophaalbrug, welke voldoet aan de eisen van hetmoderne verkeer. J. KROL,Gemeentesecretaris. Nederhorst den Berg, 10 Februari 1953.
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