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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 XIX Tweede verdieping In een zaaltje hebben hier de stedelijke oudheden een plaatsgevonden. De voorwerpen spreken hier de taal van handel enambacht, rechtspraak en huiselijk leven in het oude Dordrecht.Allereerst wordt onze aandacht getrokken door een maquettevan het oude Dordrecht. Langs de wanden hangen diverse z.g.begrafenisschilden. Twee oude gildenbanieren van het metse-laarsgilde en het lakenkopersgilde hangen in het vertrekje,waar de sleden staan. Er zijn houten en stenen poppen, bordenen uithangtekens, alle attributen van de handel in vervlogentijden. In een grote vitrine liggen de koperen stadszegels. Deoudste is van 1482. Een andere vitrine bevat wasafdrukken vande oorspronkelijke zegels van Schepenen. De vlaggen, die in deverschillende vertrekken staan, zijn afkomstig van de Burger-wachten, een latere vorm van de schutterijen in het einde der18e eeuw ter

handhaving van orde en gezag in de stad. In een apart zaaltje is alles ondergebracht, hetwelk verbandhoudt met de scheepvaart. Hieruit blijkt wel, dat Dordrechtnaast hofstad en handelscentrum ook tot de grootste steden be-hoorde op het gebied van zeevaart en scheepsbouw. Het zijn deverschillende scheepstypen, van het kleinste vissersvaartuigtot het indrukwekkende Compagnieschip, die onze aandachtvragen. Geheel los van de historische en artistieke verzameling vanhet museum vinden wij een collectie kinderspeelgoed uit de 18een 19e eeuw. Het geeft ons een interessant beeld van wat volks-kunst en fantasie in deze tijden voor het kind hebben gedaan. Gaande door een 17e eeuwse ,,Oud Hollandse&quot; kamer metsierlijk Zeeuwse, Zuidhollandse en Loofkasten komt men in hetMunt- en Penningvertrek. Hier zijn de munten uitgestald, diete Dordrecht zijn geslagen. Van Graaf Dirk VII, gestorven in1203, tot in het jaar 1806. In laatstgenoemd jaar

werden alleprovinciale munthuizen gesloten. Naast pasmunten zijn er ooktriomfpenningen en gedenkpenningen. Boven dit alles hangteen groot schilderij met de zinnebeeldige voorstelling van deDordtse Munt. De maker van dit schilderij is de Dortenaar Ja-cob Gerritsz. Cuyp. Op onze wandeling door dit museum zagen wij over alle ver-trekken en gangen verspreid een grote verscheidenheid van Ja-panse, Chinese, Voor-Aziatische en Europese ceramiek. Wij za-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 XXIII mei gebonden zijn. De genoemde zegewagen verplettert de.,haeretici sacramentarii&quot; de het H. Sacrament loochenendeketters. Dit wordt uitgebeeld door een vrouwenfiguur metlamp en kandelaar. Zij, de waarheid treedt onder haar voet dehaeresis of de ketterij. Zoals alle koorbanken bezitten ook dezebanken misericordes of barmhartigheidsconsoles. Ik herinnermij nog de prachtige m.isericordes van de Oude kerk te Am-sterdam, waarheen wij een excursie maakten in 1940. Een pen-tekening kunt U ervan zien boven mijn excursieverslag in hetjaarboekje 1940. Er zijn nog 37 van deze misericordes, waarte-gen de officianten tijdens de handelingen van de cultus, waarbijzij moesten staan, ongezien konden leunen, over. Op deze misericordes zijn voorstellingen van David en Goliathen van de uit Kanaan met een druiventros terugkomende ver-spieders. Verder uitbeeldingen van

profane zaken en spreek-woorden, 't Is alles van een prachtige schoonheid. Als slotmochten v/e een blik w^erpen op het massief gouden avond-maalsstel uit 1738 en 1744. Dit stel is meer kostbaar dan mooi.Onze koster wist een en ander ons met kleur voor te schilde-ren en we lieten ons als willige schapen door hem meenemenvan de ene hoek van de kerk naar de andere. Hoe spijtig ik het ook vond voor deze enthousiaste kostermijn voeten verlangden naar het einde. M'n vrouw en ik ver-lieten het gezelschap en begaven ons naar de uitgang. Daarbleek ons, dat wij niet alleen waren, want wij bevonden onsdaar in het goede gezelschap van onze Voorzitter. Ook de heerKappeijne vond het welletjes en zocht om buiten te komen. Dedeur waar wij binnengekomen waren was gesloten. Na evenzoeken vonden wij via de gang van de kosterij de weg naar bui-ten. Voor de kerk namen wij afscheid van onze Voorzitter enhiermede was voor ons de excursie 1958 ten

einde. Na eenvoorspoedige terugreis belandden wij 's avonds weer thuis.Niettegenstaande hetgeen wij aan het begin van ons verslagschreven konden wij op een goede dag terug zien. Tot ziens op de excursie 1959! Amersfoort, oktober 1958.                                           ADRIAANS.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 Niftarlake-litteratuur Daar is deze zomer verschenen het proefschrift van Dr. H.J. Kok over: ,,enige patrocinia in het Middeleeuwse bisdomUtrecht&quot;. (Van Gorcum en Comp., Assen 1958). Wat dat zijnpatrocinia? Het tegenwoordig kerkelijk spraakgebruik ver-staat daardoor de benaming van een kerk of kapel naar eenheiige. In deze studie ziet men dat aan die patrocinia heel watvastzit. ,,Daarin weerspiegelen zich godsdienstige, politieke,economische en culturele betrekkingen, die een landstreek metandere landstreken of bisdommen onderhield&quot;. Tegenwoordigacht men dit onderzoek ook van grote betekenis voor de litur-gie, volkskunde en cultuurgeografie. Tot dusverre is in ons landweinig aandacht aan de studie der patrocinia van kerken enkapellen besteed. Het instituut der eigen kerken heeft veel in-vloed gehad op de keuze van het kerkpatronaat. Schrijvergeeft daarvan meerdere

voorbeelden. Aan St Maarten warenverschillende eigen kerken gewijd. Andere kerken behoordenaan kloosters o.a. Naarden, waar St Vitus patroon was evenalste Hilversum, Blaricum, Laren enz. Naarden behoorde aan deAbdij van Werden aan de Ruhr, Blaricum aan de St Vitusabdijin Elten. Loenen a.d. Vecht had St. Ludgerus tot patroon. In hetkoor aldaar bevindt zich nog een sluitsteen met de afbeeldingvan deze heilige. De kapel van Loenersloot tegen over hetKasteel bij het voormalige rechtshuis in 1339 vermeld, waszeer waarschijnlijk aan St Catharina gewijd. De groep, welke indit boek wordt behandeld, telt 10 patrocinia: St Antonius, (deZijpe later Nieuw Loosdrecht), St Catharina, (Loenersloot) StGeorge, St Ludgerus, St Maarten, (Maartensdijk) St Maurits,St Nicolaas (Muiden, Vreeland) St Pancratius (Maarssen Zui-len) St Trudo, St Vitus (Blaricum, Hilversum, Naarden). Voordit onderzoek heeft de schrijver velerlei bronnen moeten raad-plegen, niet

alleen oorkonden en akten uit openbare en kerke-lijke archieven, maar ook allerlei stichtingsbrieven, rekeningen,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 XXVI visitatie-verslagen en kronieken, inventarissen van kunst engeschiedenis, zoals muurschilderingen, sluitstenen in het ge-welf, klokken en kerkzegels en stedewapens. Wij vinden nog eenhoofdstuk voor de motieven voor de keuze van de patrocinia,zoals reliquien en eigenkerken. De Adel wijdde zijn kerken aanSt George, St Catharina en St Pancratius.                      A. E. R.

















































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 22 maken, aan dit plan meer aandacht te besteden. Wij raadden eendetaillering op groter schaal door een landschapsarchitect aan.Immers dit plan zal moeten dienen als handleiding bij het ver-lenen van vrijstellingen op de toepassing van de ontgrondings-verordening bij het verlenen van verdere zandconcessies. Het isniet denkbeeldig, dat op korte termijn met het oog op de vormingvan een nieuw zandwinningsgebied in de Blijkpolder aandachtgeschonken moet worden aan de vervanging van het Ankeveenseof Bergse pad door een nieuw pad, dat o.i. aanwezig moet zijnalvorens het bestaande zou komen te vervallen. Het kan gewenstzijn op korte termijn over concreter gegevens te beschikken. Daarom verzochten wij de nodige aandacht aan dit gebied tebesteden en met het Gemeentebestuur en Provinciale Plano-logische Dienst te Haarlem in contact te willen treden. Mocht ditop andere wijze aanhangig moeten

worden gemaakt, dan werd omnadere aanwijzing verzocht. Onze commissie blijft in dezediligent. NIEUWERSLUIS, Reclamebord Over de plaatsing van een reclamebord op militair terrein aande oude Rijksweg nabij Nieuwersluis verstrekte onze commissieeen advies, gevraagd door de Luitenant-Kolonel, Eerstaanwezendingenieur der Genie te Utrecht. De openheid der natuur dient daar niet gestoord te wordenen in verband met de landschappelijke belangen was ons adviesde gevraagde plaatsing van een reclamebord op dit punt niet toete staan en adressant te verwijzen naar een terrein direct tegende bestaande huizen van Nieuwersluis. NIGTEVECHT, de Vechtoevers De Vechtoevers tussen het sluiscomplex en de gemeentegrensin de richting Vreeland, waren in het uitbreidingsplan groten-deels als oeverlanden aangewezen. De plaatsen, waar industrieen zomerhuisjes mochten worden gebouwd, waren in het plan inhoofdzaak speciaal aangegeven. Het is gebleken, dat de

plano-logische bepalingen geen kracht genoeg boden om een opslag-plaats voor bouwmaterialen met werkkeet e.d. te weren. Hier-door is wederom een gedeelte oever ontsierd en aan de recreatieonttrokken.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 23 VINKEVEEN, Schoonheidsverordening Door het Gemeentebestuur van Vinkeveen is aan Gedepu-teerde Staten een wijziging der Gemeentelijke Schoonheidsver-ordening ter goedkeuring aangeboden. Tegen deze aanvulling isdoor Gedeputeerde Staten geen bezwaar gemaakt. Het Gemeente-bestuur overwoog bij deze wijziging, dat het niet mogelijk wasaan de hand van de bestaande voorschriften in die gemeente, opte treden tegen het aanleggen van opslagplaatsen van andere danoude materialen, zoals bijv. van bouwmaterialen, buizen e.d. DeProvinciale Schoonheidsverordening geeft namelijk voor hetlandelijk gedeelte der gemeente geen voorschriften, die betrek-king hebben op opslagplaatsen van andere dan oude materialen.Over de vraag in hoeverre het mogelijk zou zijn, waar artikel 193der Gemeentewet het voorschrift inhoudt, dat de plaatselijke ver-ordeningen niet mogen

treden in hetgeen van algemeen-, rijks- ofprovinciaal belang is, de bestaande gemeentelijke verordeningenaan te vullen, had het Gemeentebestuur zich laten voorlichtendoor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hieruit bleek,dat naar de opvatting van bekende rechtskundigen, het volgendestandpunt moest worden ingenomen: als de hogere regeling nietmet zoveel woorden de aanvullende bevoegdheid heeft uitge-sloten, noch de bedoeling van de hogere wetgever om geen localeaanvulling toe te laten uit de structuur der hogere regeling duide-lijk tot uitdrukking komt, moet een vermoeden van wettigheidworden aangenomen en mag tot vernietiging slechts worden be-sloten voor zover in andere zin strijd met de hogere regelingaanwezig is, of wel indien de inhoud der verordening in strijdmet het algemeen belang moet worden geacht. Op grond van een en ander heeft het Gemeentebestuur ge-meend, dat het bevoegd is voor het landelijk gedeelte der

ge-meente een bepaling vast te stellen met betrekking tot de opslag-plaatsen van andere dan oude materialen. De plaatselijkeschoonheidsverordening is derhalve in verband met het voren-staande aangevuld. Zeker kan uit een oogpunt van natuurbe-scherming het initiatief van het Gemeentebestuur toegejuichtworden. Het ligt op de weg onzer commissie op deze mogelijkheid,om op te treden tegen schending van de schoonheid van het land-schap, ook in andere gemeenten te wijzen.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 28 der plassen niet door ontzanding zal worden verdiept, zodat ditdeel zijn huidige karakter m hoofdzaak zal behouden. Hierdoor ontstaat een interessante tegenstelling tussen het openontzande deel en het oude legakker gebied. Wij hebben in eenuitvoerige brief aan Gedeputeerde Staten onze opvattingen overhet plan te kennen gegeven en hebben daarin ook gewezen op devoortschrijdende ontgronding door vervening ten bate van tuin-derijen elders en hebben maatregelen gevraagd opdat deze ont-gronding volgens een zodanig plan zou worden uitgevoerd, datdit het landschap en de recreatie ten goede zou komen. Uitvoerig hebben wij geadviseerd over de ontworpen vormingvan fietspaden op de aan te leggen eilanden. Al kunnen wij dewens, de plassen te ontsluiten voor het landtoerisme billijken, erzullen toch maatregelen wenselijk zijn, opdat de plassen niet te-veel worden verontrust terwijl de watersport

niet gehinderdmag worden door bruggetjes en pontverbindingen. Wij hebben ge-suggereerd om als proef in eerste instantie het fietspad, lopendevan de Baambrugse Zuwe naar de Botsholse schuur tot stand tebrengen, ook al omdat dit pad de watersport niet veel zal hinderen. Zo zou met het maken van pontverbindingen in de gaten vande verdedigingswerken ervaring kunnen worden opgedaan het-geen uiteraard van groot belang is voor de havenbedrijven achterde verdedigingswerken. VELDBIOLOGISCHE INVENTARISATIE INVENTARISATIE-COMMISSIE Deze bestond tot nu toe uit alle deelnemers aan het veldbio-logische inventarisatiewerk. Door de wisselingen in het aantaldeelnemers hieraan kon van een eigenlijke commissie niet wordengesproken. Aan het einde van de verslagperiode nam het bestuurvan de Vechtplassencommissie dan ook het besluit over te gaantot instelling van een kleine inventarisatie-commissie. Gedurende de verslagperiode berustte het

secretariaatswerk bijhet bestuurslid van de Vechtplassencommissie, de heer R. J. deWit, biol. drs. te Amsterdam (Ant. Moddermanstraat 88-III). Na de instelling van de feitelijke inventarisatiecommissie zal deheer De Wit als voorzitter-penningmeester van deze commissieoptreden, terwijl de heer P. Leentvaar, biol. drs. te Utrecht, het
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