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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1953 XIX burcht, die door zijn strategische ligging de stad tot in de der-tiende eeuw zal hebben beschermd en beheerst. Aangenomenmag worden, dat het oude castrum door de eerste graven vanVlaanderen in de tiende eeuw is gesticht, waarvan hier en daarnog resten over zijn. In 1180 is het, blijkens een inschrift bovende ingangspoort aanzienlijk uitgebreid en verder versterkt, zodathet toen ongeveer de vorm verkreeg, die het nu nog heeft. We bezichtigden er onder de deskundige leiding van de heerVan der Walle, die zelf van het Steen een uitvoerige studiemaakt, de vermoedelijke vroegere kapel boven de ingang,de weergangen, de vroegere verblijven, waarin nu een mu-seum is gevestigd, en na een wenteltrap te hebben bestegen,werd algemeen genoten van het schitterende uitzicht, dat menvan het platte dak met zijn hoektorenjes heeft op de stad met zijnvele torens. Na beneden ook de

romaanse paardenstallen nogte hebben bekeken, begaven wij ons naar het Museum van Sier-kunsten, waarvan onze leider directeur is en waar hij ons toe-stond onze dorst te lessen en van de lange tocht door de staduit te rusten. Intussen kon het museum worden bekeken enkregen wij een indruk van de 17e en 18e eeuwse binnenhuis-kunst in Vlaanderen en daarbuiten. Het gebouw werd in 1752gesticht door De Coninck. Het doel, dat het museum zich stelt volgens de door het stads-bestuur uitgegeven gids, n.1. het leveren van modellen voortechnici, doet ons wel sterk verouderd aan. De voorzitter heeftde heer Van der Walle onze welgemeende dank overgebrachtvoor de zeer belangwekkende middag, die hij ons heeft bezorgd,zonder dat enige moeite hem te veel was. Na dit afscheid ging het in snelle vaart naar Brugge, waar menons in Hotel Van Eijck aan het diner verwachtte. Verschillende leden hebben laat in de avond nog een blik ge-worpen op de

feestelijke verlichting van allerlei typische enschilderachtige hoekjes, waaraan Brugge zo rijk is. In onze grote moderne steden, die niet meer die sterke over-gang van stad op platteland hebben, zoals wij dat nog op oudeprofielgezichten van steden kunnen zien, missen wij het gevoelvan bescherming, dat vroeger de poorters achter de wallen enmuren hebben gehad, wanneer zij door klokgelui, dat over degehele stad weerklonk van tijd of gevaar op de hoogte werdengebracht.

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1953 XXVII Schoonheid aan de Vecht, (Heemschutserie), Dr R. van Lutterveld.Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe, 1837, J. B. Christenmeyer.Geschiedenis van het slot te Muiden, 1828;Hooft's leven, Jacobus Koning.Onze Lieve Heer op zolder. Geschiedenis van het schuilkerkje 't Haantje en Museum Amstelkring, 1938, Leon. van den Broeke.Catalogus van verkoop op Gunterstein, Breukelen op 27 en 28 Mei 1936, met foto's.Ordonnantie rakende Gabelle of Weg- en Bruggeld van het Zand-pad tusschen Breukelen en Ouderkerke, 1774.Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, 13 Octo- ber 1785, drie exemplaren;Agnes Block, Vondels nicht en vriendin, 1943, Dr Cath. van de Graft.Aartsbisschoppelijke Musea te Utrecht, diverse jaarverslagen.Kasteelenboek der Provincie Utrecht, samengesteld door den Prov. Utr. Bond v. 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 door Kapelaan J. G. Boeker.Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, Diverse jaarverslagen.De Dom van Utrecht, G. van Klaveren.De kloostergang van den Dom te Utrecht, 1911, Dr Gerard Brom;De Dom te Utrecht, Jonkvr. Dr C. H. de Jonge.Historische wandelingen, 1909, Dt H. J. Broers.Gedenkboek der Utrechtsche Hooge School, 1837. Mr L, Ph. C. van den Bergh,







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1953 XXX En nu . .. rondom Amsterdam, 1944, Ton Koot.Beknopte geschiedenis van Muiden, 1953, Dr L. Jansen en Drs C. S. van Diest.Bouwkundig Weekblad Architectura, (Overdruk van 19 Sept. 1936, gewijd aan de Vecht);Kasteel Heemstede bij Jutphaas, Catalogus van de verkoping in 1919;De geschiedenis van Nederhorst den Berg, 1951, J. Krol.Tussen Vecht en Oude Rijn, 1952, W. van der Pas.De Rijksarchieven in Nederland, Overzicht van de inhoud van de rijksarchief bewaarplaatsen, 1953.1000 jaar dorpsleven aan de Vecht (Loenen), 1953, Dr S. van der Linde; (verschijnt binnenkort).Amersfoorts luisterrijk stadsherstel, 1953, W. F. J. den Uyl. Tot slot mogen wij ons verzoek nogmaals herhalen, oude boe-ken, brochures, kaarten enz. voor onze bibliotheek te willen af-staan, indien men zelf hierin geen belang stelt; vooral natuurlijkover de Vechtstreek, maar ook wanneer het andere delen van onsland betreft

wordt onze bibliotheek hierdoor verrijkt. Ook oudejaarboekjes zijn steeds welkom, hoewel, sinds ons artikeltje injaargang 1942, wel enige verbetering kan worden vastgesteld.Tracht U ook hiermee het aanzien van ons Genootschap te ver-groten! DE BIBLIOTHECARIS. December 1953.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1953 ,,Tussen Vecht en Oude Rijn.&quot; Naar aanleiding van het eeuwfeest van de R.K. parochie vanKockengen heeft de Heer W. van der Pas een beschrijvende ge-schiedenis van Noordwest Utrecht geschreven, die in 1952 door,,Het Spectrum&quot; te Utrecht onder bovengenoemde titel uitste-kend verzorgd is uitgegeven en waarvan wij de lezing gaarneaanbevelen. De schrijver heeft zijn taak zeer ruim opgevat. Na een be-schrijving van de oudste gegevens over land en volk geeft hij eenbeschouwing over de ontginningsgeschiedenis van het Noord-westelijk veengebied, waarbij helaas het betoog van Dr Heeringain Nijhof's Bijdragen (Jaargang 1929) is gevolgd. De hypothesevan Heeringa, dat de ontginning van het grote veengebied in enrond Mijdrecht gelijktijdig is geschied vanuit de Vechtstreek,het Noorden en het Zuiden is niet alleen onbewezen, maar ookzeer onwaarschijnlijk, als men de

radiale richting der afwaterin-gen, de ouderdom van Mijdrecht en de moderne opvatting overhet ontstaan dezer lage veengebieden in aanmerking neemt. Hetdoet wel wat al te modern aan, wanneer Heeringa voor dit grotegebied ter verklaring van zijn veronderstelling een soort vanstormloop vanuit vele richtingen op een centraal punt moet tehulp roepen. De mening van de schrijver, dat de kerk van Mij-drecht vermoedelijk de moederkerk is geworden voor alle latereparochies in die streek is met de opvatting van Heeringa ookmoeilijk te verenigen. In dit verband zouden wij het boek vanDr C. J. van Doorn handelende over ,,Het oude Miland en zijnwaterstaatkundige ontwikkeling&quot; in de bijzondere aandacht vande schrijver willen aanbevelen. Veel waarschijnlijker lijkt het,dat het uitgangspunt van de ontginning wel degelijk in hetMijdrechtse gebied zelf heeft gelegen en dat de Bisschop of hetKapittel van Sint Jan te Utrecht daarbij de leiding heeft gehad.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1953 is wonende, ten andere de helft van een ledig erf geappropieerttot een tuintje en bleekveld ') schuin over voorz: huijs gelegenbelend ten oosten de groote tuin van de kerkmeesterij van deR.K. kerk. In 1780 verzoeken de geestelijke dochters van de RoomscheGodsdienst Johanna en Geertruij Miroij om dispensatie van hetplacaat van 17 Dec. 1644 d.w.z. om over hare goederen te mogenbeschikken als in dit verzoekschrift vermeld, n.1. om na haarbeider overlijden aan de Roomsche Kerk hun huijsinge ervegrond met een daartegen over gelegen bleekveld te mogen ver-maken. Dit verzoekschrift werd op 6 Dec. 1780 toegestaan. Op 14 Dec. 1780 maken zij hun testament bij de UtrechtscheNotaris Buddingh ten huize van comparanten, onder de geregtevan Abcoude. In 1833 op 28 Maart wordt het huis alleen dus zonder tuin enbleekveld door kerkmeesters van de R.K.-kerk in openbare vei-ling verkocht aan Pieter

Rotteveel; pastoor was toen EduardusAntonius Beguinet. In 1850 verkoopt P. Rotteveel het aan E.Fluit, in 1853 verkoopt E. Fluit het aan Dirk van Veen. Deze simpele akten van verkoop geven een schat van bijzon-derheden over Abcoude in vroeger jaren: Ie. het feit dat de grutterij minstens 3 eeuwen oud is ensteeds als zodanig is gebleven. Schrijver dezes is daar vaak inzijn prille jeugd geweest, toen de Heer A. Hogervorst eigenaarder zaak was en hij met bewondering keek naar het paard datmaar voortdurend in een cirkel voor de rosmolen liep, die boek-weit vermaalde tot grutten. De Heer A. Hogervorst werd opgevolgd door diens zoon enkleinzoon, thans woont de Heer de Hartog in dit perceel. 2e. geven deze akten van verkoop de namen der schouten enschepenen in die tijdvakken benevens de namen der opvolgendeeigenaren en der naburige percelen, hetgeen voor beoefenarenvan genealogie van waarde kan zijn. 3e. enige belangrijke aanvullingen van de geschiedenis

derParochie van de H.H. Cosmas en Damianus zoals die beschrevenis in het jaarboekje 1926 door Grevenstuk. Ofschoon niet inbovengenoemde akte van verkoop vermeld maak ik van deze ') Op dit terrein staat het tegenwoordige patronaatsgebouw. Voorde stichting van dit gebouw was het nog een tuin door wijlen de HeerG. Bane als groentekweekerij gebruikt.
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