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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 0'>eryiA.^ecj»uml.Der<fifrc»af /vf gevel uit 1632. Het Stadhuis, gelegen op de hoek van het Grote Kerkhof en dePolstraat is in zijn huidige samenstelling ontstaan door de samenvoeging van tweeonderscheiden delen. Aan het Grote Kerkhof bevond zich het eigenlijke Raadhuis,dat op de begane grond vrijwel de plaats innam van de tegenwoordige vestibule vande raadzaal. Langs de Polstraat stond het Wanthuis, een langgerekt bouwlichaam, dateerst later in verschillende vertrekken is opgedeeld. De samentrekking van deze tweedelen zal tussen de jaren 1482 en 1551 hebben plaatsgevonden. Deze dubbele kernwerd omstreeks 1650 vergroot met het blok van de burgemeesterskamer. Daarnahebben diverse verbouwingen plaats gehad, zowel van de gevels als van het interieur.

























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 17 Bibliotheeknotities Met de groei van Niftarlake is ook het gebruik van onze Bibliotheek toegenomen.Ettelijke malen in de loop van 1977 hebben ook niet-leden, wonende buiten deVechtstreek, toestemming gevraagd om de verzameling te mogen raadplegen in hetverband met het verrichten van historisch onderzoek. De toegankelijkheid isvan het materiaal is gedurende enige tijd niet optimaal geweest, want de uitvoerigerestauratiewerkzaamheden op Oudaen maakten het noodzakelijk een groot deel vanhet archiefmateriaal stofvrij op te slaan, waardoor de stukken moeilijk te raadplegenwaren en het catalogiseren van de niet steriele stukken tijdelijk moest worden gestaakt.Vaak bereikt ons een vraag van leden om jaarboekjes voor enige tijd te leen te mogenhebben. Niet altijd kan op dit verzoek worden ingegaan vanwege het zeer kleine aantalvan bepaalde jaargangen. Wij willen dan ook nogmaals een beroep doen op leden dieoude

jaarboekjes kunnen missen om deze aan Niftarlake terug te geven - U doet velemedeleden hiermee een genoegen. Naast diverse aankopen in 1977, genoemd in de sectie &quot;Niftarlake Literatuur&quot;,alsmede de gebruikelijke aanwas van tijdschriften, jaarboeken en knipsels ontving deBibliotheek in 1977 diverse geschenken, waaronder: -  Een fotocopie van een kaart van een gedeelte van Loenen door Covens enMortier, Amsterdam 1719; van Drs. E. Munnig Schmidt te Loenen. -  Een catalogus van Historisch Museum der Stad, uitgegeven door het CentraalMuseum, Utrecht 1928; van de heer A. Lisman te Groenekan. -  Een verzameling foto's van de Vechtstreek; van Mr. J.H. van de HoekOostende te Amsterdam. -  &quot;Honderd eeuwen schilderen&quot; door G.H. Wissink;van de Heer W. Dobber teBreukelen. -  &quot;Kerkgeschiedenis van de parochie Sint Jan de Doper te Mijdrecht-Wilnis; vande auteur, de Weleerwaarde Heer C. Verwoerd C.M. te Helden-Panningen. - 

&quot;Hoogheemraad Amstelland&quot;, uitgegeven t.g.v. het 450-jarig bestaan van hetHoogheemraadschap; van Jhr. Mr. L.A. Quarles van Ufford te Breukelen. -  &quot;De Noordelijke Vechtplassen; Flora en Fauna&quot;, uitgegeven door de StichtingCommissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied,geschonken door de Voorzitter van de Commissie, Ir. A. Stork, te Weesp. -  Twee reproducties van etsen van de voormalige Hofstede &quot;Op Buuren&quot; teMaarssen; van de heer H. Heuschen van ACFChemiefarma N.V. te Maarssen. -  Album met foto's en verdere gegevens van het 100-jarig bestaan in 1928 van deKon. Cacaofabrieken C.J. van Houten & Zn te Weesp. Dit album werdgeschonken door de heer G. Lindeboom te Weesp ter gelegenheid van het feit in1978 40 jaar lid te zijn geweest van ons Genootschap. Oudaen, Breukelen                                                                   M.A. Dukes-Greup
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 21 de aan de andere zijde van de weg opgerichte werkplaats zijn gegoten en juist vanwegehun kwetsbaarheid niet van elders zullen zijn aangevoerd. Deze stukken warenvolgens hem zo groot, omdat ze ineens moesten worden vervaardigd en niet, zoals bijsmeedijzer wel mogelijk is in gedeelten, om later te worden samengevoegd.Dr van Luttervelt's visie blijkt toch niet juist te zijn geweest, want, nu de oudeverflagen niets meer te verbergen hebben is te zien, dat de onderdelen wel degelijk uitkleinere stukken bestaan, die met klinknagels, pen- en gat- of zwaluwstaartver-bindingen aan elkaar verbonden zijn. Dit en de hamerslag, die nu duidelijk op bijnaalle onderdelen is terug te vinden, bevestigt de oude lezing, dat Vreedenhoff geengegoten, maar een smeedijzeren inrijhek heeft. Vele onderdelen dragen ook eennummer of andere merktekens. Dit versterkt nog het vermoeden, dat men het hek inonderdelen en pasklaar over de Vecht

aanvoerde, zodat het kunststuk in de smederij,waavan de overlevering spreekt, slechts in elkaar gezet behoefde te worden, watoverigens nog een hele opgave is geweest. Ook zijn er afdrukken van ronde stempels op het zwaardere ijzer terug te vinden, die,gezien hun diepte, met kracht in het gloeiende materiaal geslagen zijn en waarvan debetekenis niet duidelijk is. Enkele van deze geven goed zichtbaar een ruime dunne ringte zien, waarin zo groot mogelijk en aan elkaar de letters A en R staan aangegeven. Bijhet bekijken van het mooie gesmeedde inrijhek (stijl Louis XIV) van huize Vechtvliette Breukelen, dat nu ook gerestaureerd is, vond ik tot mijn verrassing precies hetzelfdemerk in het zwaardere ijzer. Misschien tekens van herkomst of kwaliteit?Na een vergelijkend onderzoek kwam Dr R. van Luttervelt tot de conclusie, datVreedenhoffs sierraad niet door een nederlands kunstenaar zal zijn ontworpen, maar







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 De moord op Floris V Het verslag van Lustigh Door de Muiderberger zomertentoonstelling over Floris V, Eerste bouwer aanEuropese Ruimte, van 11 t/m 31 juli 1977 aldaar gehouden, zilveren en bronzenlegpenningen en aanzet tot het oprichten van een eenvoudig gedenkteken in de buurtvan de plaats, waar deze belangrijke historische figuur het leven liet, is de aandachtweer eens gevallen op een curiositeit in de Vechtstreek, waarvan maar weinigen hetbestaan kennen: een gedenksteen ter ere van Der Keerlen Godin Loenenaan de Vecht.Bij gelegenheid van de 10de dies namelijk van het studentendispuut &quot;OPERAMDEMUS&quot;werd, op initiatief van de huidige voorzitter van Niftarlake, N.J.C.M.Kappeyne van de Copello, in 1963 aan het gemeentebestuur een eenvoudigegedenksteen aangeboden, thans ingemetseld in de muur van een modern pand. Hetopschrift zal voor de meeste passanten wat raadselachtig zijn. Herinnert aan deuitroep

van een der edelen bij het gevangen nemen van graaf Floris: &quot;Nu is het uit, heergraaf met uw hoge sprongen!&quot; En de ondertekening van het opschrift met &quot;De Kerels &quot;- zoals de leden van het dispuut zich noemen - wijst op de door Floris' rivalengelanceerde spotnaam &quot;Der Keerlen God&quot;. Een grote foto van deze steen op de bedoelde expositie, aangeboden door onzevoorzitter, was door de ontwerper voorzien van een Lauwerkransje: tot nu toe immersis deze steen het enige gedenkteken voor deze belangrijke Hollandse graaf. Het werdspeciaal in Loenen geplaatst, omdat op het voormalige slot Kronenburg de edelen eeneerste oponthoud hadden met hun gevangene, voordat zij hem afvoerden naar zijneigen slot te Muiden.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 26 Dom ter kercken en hoorden misse etc, ende uijt den Dom komende soogeeft een out wiveken aen den voornoemden graaf een kleijn briefken, twelck hij sijnen zecretaris dede lesen, waar in geschreven stont, s koninckxkint aenmerkt dat den konincklijken prop(h)eet David heeft geprophiteertseggende: selfs de man mijnes vredes, op wekken ik vertroude, die mijnbroot at, heeft de verssenen tegen mijgrootelijk ver/jeve«,psalm4, veers 10.Den edelen graave, hebbende niet konnen dencken dat die geene die sijnbroot met hem at souden quaat doen, heeft op dat briefje weijnigh gelet,maar gaat met sijne ridders bij den prelaten een vrolijke maaltijt houden.Dat gedaan sijnde, soo heeft den graave hem een weijnigh tot ruste begeven,gelijk princen eertijts plagten te doen. Een weijnigh gerust hebbende Heer Gijsbert van Amstel weckte den graaveop ende seijde: Mijn genadigste Heere, kom sta op; wij moeten uijt jagenrijden gelijck geseijt is, ende wij

suUen de vakkeniers met hare vakkenmede nemen. Den graave, eer grootste geneugte en plaijsier hebbende in tjegen en in t vederspel, die rede met een schoonen valck op de hant, en metweijnigh knegten bij hem, den stad van Utrecht uijt^Ende koemende ontrent den bossche van Goijlant, soo quamen uijt dienbossche veele verraders op paarden geseten ende omcingelden denvoorzegden graave. Heer Gerrit van Velsen, die het wel hooft van deseverraders was, die heeft eerst toem van t paart daar graaf Florens op sataengegrepen, en gesegt tegen den graaf: Nu sijn u hooge sprongen gedaan;Gij sult wesen ons gevaan. Den graave van Hollant, als een onversaagt prince, die wirp den valck vansijn hant en toegh sijn swaart uijt om hem te verweeren, en hadde liewer testerven dan aen sulcke verraders, die haren Heers kledinge aen hadden eneen partije die dien dagh noch van sijn spijse gegeten hadden,die namendien vorstelijken prince alsoo met verraat en met gewelt gevangen. Ende opdat hij geen hart

geluijt soude maken, soo bonden dese verraders tweehantschoenen voor sijn mont en voorden hem soo eerst op t Huijs teKroonenburgh. Dogh denckende daar niet seeker te wesen, soo voerden dese verraders hemin dien nagt van daar op t Huijs en Slot tot Muijden. Ja, terwijlsij,verraders, daar enige dagen met hem waren, en overlijden hoe sij hembest van daar souden voeren na Engelant, menende hem te water van daarte voeren. Dogh dese verraders, die en hadden dese sware sake van gevangen nemensoo heijmelijk niet konnen doen, ofte des graven dienaars, die bij tgevangen nemenwaren en ontkoemen waren, die maakten dese boose enquade feijten voort aenstonts al omme bekent. Hoe Gerrit van Velsen den edele Heere graave Floris vanHollant met seijn eijgen handen soo stack dat hij daar aenstirf etc. Dit gruwelijk stuck van verraderije en van t gevangen nemen van soo eengoetaerdigh glorieus hooggeboren prince, dat wiert terstont door hetgantsche lant verbreijt. En wie het hoorde, diens herte wiert

niet alleenbedroeft, maar die dagt ook voort op middelen om hem te helpen en teverlossen van de handen sijner vijanden, die verraders.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 28 Flor is V 27 recto Desen edelen hooggeboren prince Florens, grave van Hollant en vanZeelant etc, die was een edel manne en een glorieus prince, groot vamstatuere, kloeck en magtigh van kragten, schoon van aengesigt,welsprekende, en milt van gaven, en een goet musijcksanger en eenenijgelijken regt doende. Ende t is voornaam een van de eersten geweest, dieaen Hollant, Zeelant en aen Westvrieslant beschreven previlegien enhantvestenheeft gegunt en gegeven. Waarom hij ook van den gemeenenvolck seer gelieft en bemint was, etc. De Kennemerlanders, Waterlanders, en Westvriesers, nadien sij aen deNaardenaars en aen de dorpluijden van Goijlant versogt en verkregenhadden om het doot lichaam van den grave Floris tot Alcmaar te mogenvoeren en brengen, soo sijn eenigen van haren daartoe gecommitteert, enhebben sijn doot lichaam aldaar in haren hooftkerck gebragt, het ingewantuijtgedaan, ende in een verheven tombe

geleijf; welcke tombe met roodeLeeuwen in geel velt (in t Coor) beset zijn. Ende sijn lichaam gebalsemtsijnde wiert onbegraven mede in t Choort geset; en bleef daar soo lange tChoor staan tot dat sijn soon graaf Jan uijt Engelant quam ende het selvedaar van daan haalde en tot Rijnsburgh in t Clooster eerlijk liet begraven,gelijk gij in t vervolgh noch hooren sult'&quot;. 27 verso Voort wort noch verhaalt een wonderlijk voorval, van 2 winthonden dieden voornoemden grave Florens van Hollant van een sijne nichten aen hemgeschoncken waren. Welcke 2 winthonden ook bij hem waren, doen hij vande verraders op de Goijsche Heijde gevangen genoemen wiert. Sij liepenmet hem mede tot Kroonenburgh en van daar op het Huijs te Muijden. Ja,

























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 40 Ook na 1947 blijft die groei gelijkmatig; pas na 1975 wordt de verstedelijking van Maarssen explosief. Het lijkt bij deze cijfers, alsof een geleidelijke natuurlijke bevolkingsgroei na 1947 in een stroomversnelling komt door immigratie van elders. De werkelijkheid is echter genuanceerder, en ik hoop dit aan te tonen aan de hand van een tweede tabel. TABEL 2 Percentage R.K. in: 1839 1947 Zuilen 34 33 Maarssen (excl. Tienhoven) 45 31 Breukelen (excl. Roiwiel-Loenersloot) 49 24 Loenen (excl. Vreeland-Loenersloot) 28 22 Vinke veen-Mijd recht-Wilnis 57 48 Kockengen 40 40 Loenersloot 46 28 Vreeland 29 12 Ruwiel 46 21 Tienhoven II 3 Deze cijfers verschaffen meer informatie dan op het eerste gezicht lijkt.De Reformatie in de zestiende eeuw had op het Utrechtse platteland aanvankelijk heelweinig aanhang. Noch het volk, noch de meeste gezagdragers voelden er voor, enprotestantiseringspogingen vanuit de stad Utrecht ondervonden heftige

tegenstand.Een en ander blijkt duidelijk uit een tweetal onderzoeken, ingesteld door deProvinciale Synode van de Ned. Hervormde Kerk. Nu blijkt, dat onder gelijksoortige omstandigheden elders in het land, b.v. rond Delften Alkmaar, en bezuiden de stad Utrecht, de plattelandsbevolking niet alleen rond1600, maar ook in 1839 in de grote meerderheid R.K. is gebleven. Daarbij moest danwel aan de voorwaarde voldaan zijn, dat van R.K. zijde reeds rond 1600 iets aanzielzorg kon worden gedaan, maar dat was in de Vechtstreek wel het geval.In de Vechtstreek zijn de Katholieke percentages echter veel lager, en dit is alleenverklaarbaar door een externe oorzaak, namelijk de immigratie, die hier duidelijkaanwijsbare oorzaken heeft, namelijk de verveningen en vooral de ontwikkeling vande Vechtstreek als recreatiegebied voor Amsterdamse kooplieden.Als immigratiefactor zijn die kooplieden zelf trouwens op den duur van minder belanggeweest dan hun dienstpersoneel, niet alleen qua aantal, maar ook omdat de

ongunstder tijden de kooplieden weer deed vertrekken, terwijl het personeel vaak achterbleef.Soms hebben de verschillen in percentage van tabel 2 merkwaardige oorzaken.Vinkeveen had in 1839 het hoogste percentage Katholieken, namelijk 72. Deoorzaak hiervan is, dat de pastoor in de Reformatietijd een mannetjesputter was(bijnaam: de grote God van Vinkeveen), die zijn kudde met straffe hand bijeenhield, en op de mededeling van het komend synodaal onderzoek door depredikant van Mijdrecht, reageerde door zich eerst fink te bedrinken en zichvervolgens met de vrouw van deze predikant te gaan vermaken. In Tienhovendaarentegen, met het laagste percentage Katholieken, lag in 1610 de pastoor metzijn parochianen overhoop, en toen bovendien nog bleek, dat hij ergens inFriesland een moord had gepleegd, kon hij zijn biezen pakken, en werd vervangendoor een predikant, die met een flinke goodwill kon beginnen.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 41 En het verschil tussen die twee pastoors zien we dus nog op de kerkelijke kaart van vandaag! De religieuze verschuiving tussen 1839 en 1947 toont aan, dat de vroegere ontwikkeling zich heeft voortgezet. In typische forensengemeenten vertoonde het percentage Katholieken toen een sterke daling (Bussem van 92 naar 35, Hilversum van 66 naar 27), maar in statische plattelandsgemeenten met ongeveer de helft katholieken bleef de situatie gedurende deze eeuw constant. De Vechtstreek nu neemt een typische tussenpositie in. Conclusie: een langzame immigratie en forensering, evenals in de tijd voor 1839. De gegevens van tabel 1 tot 1947, waaruit ook blijkt, dat de Vechtstreek voordien sneller dan het gemiddelde platteland, maar bepaald niet explosief groeide, bevestigen deze conclusie.Er is dus voor 1947, en zelfs voor 1839, sprake geweest vaneen voortdurend vestigingsoverschot, dat de religieuze samenstelling van de

bevolking aanmerkelijk wijzigde. Maar na 1947 is het tempo wel aanmerkelijk versneld. Is er ook een levensbeschouwelijk verschil tussen de immigranten van na 1947 en de oudere bevolking (waarvan we overigens net hebben geconstateerd, dat ook zij niet bepaald steeds van autochthone oorsprong was)? De ontkerkelijking na 1947 bemoeilijkt een analyse, en ook de vele wijzigingen van gemeentegrenzen na 1947 maken een vergelijking niet gemakkelijk. Meer houvast bood tot voor kort nog de politieke overtuiging, en deze cijfers zijn voor ons doel erg bruikbaar, omdat gegevens per stembureau beschikbaar zijn. In het bijzonder de gemeente Breukelen kan als voorbeeld dienen: hier liggen twee qua inwonertal ongeveer even grote gebieden met oude en nieuwe bewoning vlak bij elkaar. En gesteld kan worden, dat de cijfers bepaald opvallend zijn. TABEL 3 Raadsverkiezingen Breukelen 1974 Oudbouw          Nieuwbouw            Gemengde buurten 16% 5% 7% 25% 12% 23% 9% 8% 13% 14% 7%

9% 16% 27% 20% 11% 20% 17% 5% 10% 6% 3% 9% 4% S.G.P. + G.P.V. C.H.U. A.R.P. K.V.P. V.V.D. P.v.d.A. P.P.R. D'66 De klassieke confessionele partijen komen dus in de oude wijken op 64%, in de nieuwe wijken op 32%, en in de gemengde op 52%. Bij de klassieke niet-confessionele partijen zijn de cijfers juist omgekeerd, namelijk resp. 27, 47 en 37. En bij de jongere niet-confessionele partijen is de tegenstelling met de confessionele nog sterker: 8, 19 en 10. Een duidelijker bewijs van verschil in overtuiging is moeilijk denkbaar. De gegevens van de Kamerverkiezingen in 1977 wijzen in dezelfde richting. Zelenen zich echter moeilijk voor een vergelijking door de verschuivingen in de sterktevan de partijen, het hogere opkomstpercentage en de verlaging van de













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 Het Huis te Capellete Weespercarspel In &quot;De buitenplaatsen aan de Vecht&quot; (Lochem 1948) schrijft Dr. R. van Luttervelt,Het is niet mogelijk allen in ons relaas te betrekken want van hoeveel thans afge-broken buitens zijn geen afbeeldingen overgebleven! In de omgeving van Weespb.v. kennen wij niet het Huis te Capelle, Drie Heuvelen, Honswijk, Lantscroon,Opstal, Schapedoorn en de buitens der families Alderwelt en van Loon. De Heer Wartena, thans rustend geneesheer, schreef in het jaarboekje van 1965 vanhet Oudheidkundig genootschap &quot;Niftarlake&quot; over de buitenplaats &quot;Demerary&quot; bijWeesp en noemde daarbij het Verdwenen huis te Capelle van de rijke heer Slicher, bevattende, een fraaye menagerie, fraayer niet in Hollant bekent is. Het leek de moeite waard eens een onderzoek in te stellen in het rijksarchief teHaarlem en het gemeentearchief te Amsterdam. Met een groot aantal charters

enstukken, die ik van bevriende zijde mocht ontvangen, bleek het mogelijk een overzichtsamen te stellen van het wel en wee van dit toch wel zeer vermaarde vroegere landgoedover de periode 1629-1923. Het oudst bekende stuk is een akte van 5 mei 1629. Op die datum verscheen voor de schepenen van Weespercarspel, Jan Cornelisz Bouten Gijsbert Martensz Bruyn, de burger uit Leiden, Adriaan Willemsz Witter metspeciale volmacht van Anna de Quesnoy, weduwe van Mr. Dirk Barentius vanWieringen om te transporteren ten behoeve van Pieter Jansz Reael, Ontvanger van deGemeenelandsmiddelen te Amsterdam, een hofstede, huis, berg, bepotingen en beplantingen vanouds genaamd Capelle,waar tegenwoordiger bruijcker van is Willem Aerden, groot 25 morgen, 6 bont en18 roeden land Weespermaat (is ongeveer 25 hectaren) en gelegen bij de stadWeesp in de Honswijkerpolder onder Weespercarspel. Het land strekte zich uit van de rechter Vechtoever aan de Lange Muiderweg tot overde

Gooch en de Keverdijk tot over de ringsloot van de Naardermeerse polder. HetNaardermeer was in 1628 reeds ingepolderd maar werd in 1629 weer onder watergezet, omdat bij de inval van een Spaans-Duits leger onder Hendrik van den Berg enMontecuculi de gehele streek tussen Vreeswijk en Muiden onder water werd gezet. Het landgoed is vele jaren in het bezit gebleven van Amsterdamse regenten. Van PieterJansz Reael wordt in &quot;De Vroedschap&quot; van J. E. Elias gezegd dat hij geboren was in1596 als zoon van Johan Reael en Hillegond Reijniersdr van Neck. Hij was koopmanen reder onder de firma Pieter Jansz Reael en Comp., woonde in de &quot;Gouden Reael&quot;op de N.Z. Voorburgwal. Behalve Ontvanger van de Gemeenelandsmiddelen over destad en het kwartier van Amsterdam 1621; was hij Regent van het Sint-Pietersgasthuis1607; Heemraad van de Nieuwer Amstel 1607; Schepen 1609; Luitenant der Burgerij1620; Keurmeester van het touwwerk 1623 en Overman van

de Kloveniersdoelen1636. Hij trouwde op 13 juni 1604 met Weijntgen Oetgensdr. Uit dit huwelijk sprotentwaalf kinderen. Hij werd in 1631 aangeslagen voor een vermogen van F. 130.000.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 49 Willem Slicher woonde in een dubbel huis aan de Herengracht te Amsterdam tussende Vijzelstraat en de Reguliersgracht en was eigenaar van de hofstede 't Huis teCapelle, aan de Vecht tussen Weesp en Muiden; hij hield in 1742 7 dienstboden,bewoonde een huis met een huurwaarde van 1475 guldens, had een koets en 4 paardenen zijn inkomen werd geschat op 16 a 18.000 guldens. In het openbare leven had hij de volgende functies: Commissaris 1724; Kapitein derburgerij 1722; Hoogheemraad van de Zeedijk beoosten Muiden 1741; Commissarisvan 't Weesper Zandpad 1758. In het Dagboek van 1732-1772 vermeldde J. BickerRaye nog enige bijzonderheden over de familie: Tusschen Weesp en Muiden had de schatrijke heer Willem Slicher een hofstedeaan de Vecht, 't huis te Capelle. Hier had hij op den lOden mei eenige vriendengenoodigd, waaronder ook Bicker Raye, die er in zijn koets heen was gereden.Dien zelfden

dag viel de koetsier, die de heeren gereden had, van den zolder, ten-gevolge waarvan zijn nek op twee plaatsen &quot;stukkent&quot; was. Bicker Raye ging nog verder en vermeldde dat: Op de hofstede 't Huis te Capelle aan de Vecht, tusschen Weesp en Muiden, waren21 juli (1767) inbrekers aan het werk geweest. Zij hadden in de eetkamer een kastopengebroken en twee zakken met heele en halve rijders, een zak zilver en nog eenspoelkom met zilvergeld, in totaal voor een bedrag van 6000 guldens, wegge-nomen. Ook was er nog een stapel &quot;gecouleerde porselijne borden&quot; ontvreemd,maar overigens hadden ze niets &quot;geforseerd&quot;. Een week later kreeg de eigenaar, de rijke meneer Willem Slicher, echter zijn geld,op 3 a 400 guldens na, terug. Er was een briefje bij waarop &quot;heel konfuus&quot; ge-schreven stond: Wij Weesepers brengen het geit weerom; wij sijn seer benaut, sogewonne, so geronne; wij hope dat onse siel rust sal hebben.Het geld lag achter en boom bij

de schuur van den boer, wiens boerderij bij hetgroote huis van den heer Slicher stond, en werd 's morgens om vier uur door deboeremeid, die uit melken zou gaan, gevonden. De meid had het geld en hetbriefje bij den boer gebracht, die nog te bed lag en die om negen uur, met nog eenboer, het bij den eigenaar terugbracht. Deze was zeer verheugd en gaf den boer,voor de meid, twee gouden rijders. Agnes Josina van Loon, die kinderloos overleed op 19 april 1766, liet een vermogen navan F. 489.000. Haar man heeft haar nog enige jaren overleefd maar op 8 September 1769 's nags om elf uure is te Amsterdam na een siekte van 5 a 6weeken in de ouderdom van 70 jaaren overleden den Wel Edl. Gestr. HeerWillem Slicher, oudste Commissaris der stadt, laatende seer veel geldt naar, enz. In het dagboek wordt ook gesproken van so een fraaye menargerie als niet fraayer in Hollandt bekent is,                    > die zeer waarschijnlijk door hem is aangelegd.Het vermogen, dat hij naliet bedroeg F. 864.600.

Het grondbezit van de familie Slicher werd in 1723 nog vermeerderd met 7 morgenweiland. Er is een transportakte van 24 februari van dat jaar waarin 7 morgen worden



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 50 getransporteerd door Anna Magdalena Steevens te Haarlem aan Mr. WigboldSlicher, Hooft-officier te Amsterdam, voor een somma van, 1004 gulden en 10stuivers. Bij het overlijden van Willem Slicher was het landgoed nog geheel intact enomvatte 32 morgen, 6 hont en 18 roeden Weespermaat ofwel ongeveer 32 hectaren. Op 23 januari 1770 compareerden voor Wessel van Kleef, notaris te Amsterdam, deheren Mr. Pieter Cipriaan Testart en Aalbrecht van Slingelandt voor zich en metprocuratie van Mr Wigbold Slicher, President van den Hove van Holland, alsexcecuteurs van het testament van Willem Slicher en gaven aan de makelaar JanSchoonhoven opdracht het landgoed te verkopen. Dat gebeurde op 10 februari 1770 toen de heer Jan Schoonhoven compareerde voorCornelis van Marken, schout, Nicolaas Schouten en Jan Langeveldt, schepenen vanWeespercarspel, en droeg in vrijen eigendom op aan en ten behoeve van de

heerChristiaan van Noorle, makelaar te Amsterdam: een hofstede genaamd het hiuis te Capelle met desselfs heeren huysinge, stallinge,koepel, menargerie, bespotingen en beplantingen, mitsgaders annex boeren-woning, stalling, barg, schuur en verdere getimmertens alsmede de daar agter ennevens leggende landerijen te samen 32 morgen, 6 hont en 18 roeden Weesper-maat gelegen aan de oostzijde van de rivier de Vecht in de Honswijkerpoldertussen de steden Muiden en Weesp enz. hetwelk laastelijk was beseeten bij de heerWillem Slicher en dat vor een somma van 15.000 caroli guldens van 20 stuyvers. Christiaan van Noorle's landhonger was nog niet gestild, want op 8 oktober 1791kocht hij nog 12 morgen, gelegen aan de Bergerchooch belend ten zuidwesten het landvan koper voor de somma van 1150 guldens. Christiaan van Noorle heeft niet lang genoten van zijn bezittingen want reeds op 20december 1791 is hij overleden. Bij de nu volgende veiling op 7 mei 1792 werd de volgende omschrijving

gegeven: Een hofstede genaamd het huis van Capelle met desselfs Heerenhuisinge, stalling,koets- en wagenhuis, tuinmanswoning, koepel, Chinesche tent, menagerie,bespotingen en beplantingen mitsgaders daaraan annex boerderij, huismans-woning, stalling, berg en schuur alsmede de daarachter en naast liggende lan-derijen te zamen 44 morgen, 6 hont en 18 roeden Weespermaat.De kooppenningen zullen moeten worden betaald in grof Hollands onge-stempeld zilvergeld, ten minsten sesthalven of in gouden rijders. verder werd bepaald dat: De hofstede zal op 1 juni e.k. door de koper worden aanvaard, met de voor-waarde dat de tuinman en zijn huisvrouw, en de vier arbeiders die thans op debuitenplaats wonen, zullen mogen blijven wonen tot 1 augustus a.s. zonderenige hur te betalen en deze mensen in dienst te houden tegen een arbeidsloon,de tuinman gerekend tegen 300 gulden per jaar, en de vier arbeiders tegen ieder4 guldens per week. De verkopers behielden het recht van de meubelen, tuinmans-

en tuingereed-schappen, broeilessenaars en ramen, tuinbanken, vis- en roeischuiten, visnettenen viswant, alsmede het pluimvee en watergevogelte. Dit was namelijk niet onderde verkoop van de hofstede begrepen. De hofstede was onverhuurd. De boerderij en 25 morgen land waren verhuurd, hetland tot Kersttijd 1793 en de woning tot ultimo april 1794 voor 130 guldens per jaar.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 52 Bij transporten van vastgoed was het vele eeuwen gebruikelijk, dat men de situeringaangaf door de vermelding van de belendenen, waaraan het gebied grensde. Wijhebben het aan Napoleon te danken dat daar verandering in is gekomen. In 1811 werdhet kadaster ingesteld wat in 1831 gereed kwam. Het volgende transport van het huis te Capelle is dan ook vermeld met de kadastrale sectienummers. Het was op 20 december 1827, toen voor notaris Cornelis Decker compareerde Marten Beerenbroek die verklaarde, uit de hand te hebben verkocht aan Steeven Versteeg, veehouder te Vleuten woonachtig: Een boerenhofstede genaamd huis te Capelle met desselfs huismanswoning enz.te zamen groot voetstoots circa 21 bunders, met de kadastrale sectienummersF 126 t/m 131, 143, 144, 149t/m 164 zijnde 24 percelen voor de prijs van 10.000gulden. Het totale bezit was toen 38 percelen = 24 hectaren, 75 are en 45 centiare.Er bleef dus nog een

gedeelte, waaronder de Herenhuizinge, in het bezit van de heerBeerenbroek. Een akte, verleden voor notaris Dirk van der Horst te Weesp van 30 oktober 1835maakt melding van een door de heer Beerenbroek, op 5 september 1822 geschrevenholografische uiterste wilsbeschikking, die door de Staatsraad President derRegtbank van eersten aanleg te Amsterdam erkend werd. Hij benoemde als enigeerfgename zijn moeder Vrouwe Philippine Anna Joseph Goblet, weduwe van wijlenGodefridus Martinus Beerenbroek en bij haar vooroverlijden zijn broeder CarolusArnoldus Antonius Beerenbroek, Ridder der Orde van de Nederlandsche Leeuw,woonachtig op het Buitenhof naast de Gevangenpoort te 's.Gravenhage. Zijn moederwas echter op 10 juli 1828 te Brussel overleden zodat zijn broer erfgenaam werd.Marten Beerenbroek is op 23 oktober 1835 op huize te Capelle overleden. In de veilcondities, opgemaakt door notaris Dirk van der Horst op 7 maart 1836,wordt gesteld dat de veiling zal worden gehouden op

zaterdag 12 maart 1836 in hetlogement &quot;den Roskam&quot; aan het Amsterdamsche Buitenveer. In het proces-verbaal van de veiling van 12 maart 1836 worden 2 kopers genoemd,namelijk voor Perceel 1; de herenhofstede het huis te Capelle met derzelver getimmerten, erven engrond en verdere aanhorigheden Adrianus Ridder, veehouder wonende aan de oostzijde van de Kabel-jouwsteeg (thans Julianastraat) voor de somma van 2025 gulden engetekend onder reserve, van zijn meester nader te kunnen opgeven. Perceel 2; zo wei-, hooi- als bouwland in de Honswijkerpolder aan de Keverdijk,groot ruim 21 bunders, aan de heer Petrus Franciscus Oor, logement-houder, wonende in het logement &quot;de Kroon&quot; aan het AmsterdamscheBuitenveer, voor de somma van 2450 gulden. Op 14 maart was Adrianus Ridder bij notaris Dirk van der Horst en verklaarde dat hetperceel 1 door hem gekocht, was voor rekening van Steeven Versteeg. Deze Versteegwas reeds op 20 december 1827 eigenaar

geworden van 21 bunders land van huis teCapelle.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 55 De godin June met haar pauw en de godin Cybele omringd door Lucht, Vuur en Water.Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Een volgend muurvak ter linkerzijde bevat twee wapenschilden verbonden door eengestrikt lint waaraan twee flinke kwasten afhangen. Boven de strik en onderdeel vande zware cartouche bevindt zich een kroon met drie trifolia punten. De cartoucheranden staan aan de onderzijde in bladriet: zij die vooruitzien zijn als riet, zij buigenmaar breken niet. Het mannelijk noch het ovale schild bevatten aanduidingen van een tekening.In het volgende smallere ganggedeelte bevinden zich wederom vier muurvakken metlijstwerk gelijk aan de vorige vier. Hierin zijn als versieringen bovenin aangebrachtvoorstellingen verbeeldend de vier elementen: een vlam met bHksem voor Vuur,vallend water met twee schelpen en riet voor Water, een vleugel op een wolk voorLucht en vruchten, bloemen en korenaren voor Aarde.

Boven ieder van de vier deuren in dit gedeelte vindt men de vier stadia van het mense-lijk leven uitgebeeld in de vorm van de buste van een jong meisje dat lacht (Pomona);







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 58 Fig 1. Andenne-aardewerk m Fig 2. Spinsteentjes 13e eeuw Fig 3. Scherven van steengoed uit Raeren godsdiensttwisten moesten nog aanbreken toen dit type kandelaar al in gebruik was.Hoe de mensen woonden is moeilijk na te gaan. Op deze plaats is vanwege nog recenteverbouwing veel gerommeld. Enige structuur van vroegere bebouwing is nietgevonden. Voor een grondig onderzoek hiernaar ontbreekt het de amateurarcheoloogin deze tijd van afbraak en opbouw aan voldoende tijd. Wat had men in deze streekvroeger voor woningen? Waren ze twee- of driebeukig? Zoals elders in dit land, waarhuisplattegronden wel te reconstrueren waren aan de hand van bodemvondsten,zullen ook de huizen in dit veengebied wel opgebouwd zijn geweest uit in de grondgeplaatste staanders en dakspanten. De wanden zullen wel bestaan hebben uit metklei of met kleiachtig materiaal bestreken vlechtwerk.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 59 Fig 4. 15e eeuwse Kandelaar gevonden te Maarssenbroek, 1973 In veengrond blijft wel het hout van de staanders, voor zover dit onder de grondwaterlijn zit, bewaard, maar worden palen uit de grond getrokken, dan laat dit geen sporen in het veen achter zoals wel in zandgrond geschiedt. Wel zijn hier brokstukken van het z.g. huttenleem gevonden. Huttenleem is aangebrande klei met daarin sporen van vlechtwerk. Het is een overblijfsel van een door brand verwoest huis of stal. Ongetwijfeld zal deze boerderij, kerk of wat het ook geweest mag zijn niet aan de plundertochten en de brandschatting ontkomen zijn. Zeker niet in een gebied waarvoor de Graven van Holland nog wel belangstelling hadden en de Bisschoppen van Utrecht te weinig geld voor verdediging konden opbrengen. Zetten wij alles nog eens op een rijtje, dan moeten wij op basis van het gevonden materiaal concluderen, dat vanaf het begin der 13e eeuw te

Maarssenbroek plaatselijk geregelde bewoning is geweest en dat de gegevens van een eerdere bewoning te summier zijn om hieraan op basis van thans bekende vondsten al te veel waarde te hechten. Het Maarsenerbroek heeft als eerste ontginning in het gebied van de Vecht nog te weinig gegevens opgeleverd. Kunnen wij nog attent zijn op het Otterspoorbroek? Ook veengrond kan huisplattegronden opleveren, maar dan moeten wij wel blijven opletten! Utrecht, september 1977                                                                 Th. G. van Dijk ') W. van der Pas. Tussen Vecht en Oude Rijn, Spectrum Utrecht 1962 blz. 25 met verwijzing naar K.Heeringa &quot;Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Nedersticht in Nijhoffs Bijdragen jrg. 1929bl. 161, jrg. 1930 en 1931. ^) Voor een verhandeling over dit soort aardewerk wordt verwezen naar de A.W.N, monografie no. 3&quot;Middeleeuwse ceramiek&quot; door Dr. J. G. N. Renaud. ^) Zie maandblad Oud Utrecht 46e jrg. blz. 19, Utrechtse misbaksels

uit 1400 door A. Bruijn en drs. T. J.Hoekstra.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 62 De achter het huis gelegen boerderij werd gedeeltelijk gerestaureerd en gedeeltelijkverbouwd, evenals het huis rechts van het oude poortgebouw, dat voor bewoninggeschikt werd gemaakt. Het pandje Brugstraat 32, hoek Dannestraat, werd zo ingrijpend vernieuwd, dathelaas, mede ten gevolge van ondeskundigheid, van het authentieke karakter nietsmeer is overgebleven. De gemeente Breukelen nam zelfde restauratie ter hand van de uitspanning Het State-wapen, gelegen bij de brug over de Danne bij de oude N.H. Kerk. Aan de voorberei-dingen voor de restauratie van dit kerkgebouw werd naarstig doorgewerkt. Hopelijkzal de restauratie binnen afzienbare tijd in uitvoering genomen kunnen worden.De monumentengemeente Loenen werd getroffen door de rehabilitatie-stop. Werkendie in uitvoering waren genomen zijn de rehabilitaties van de panden Dorpstraat 26,29, 30,46, 82 en Grutterstraat 7. De rehabilitatie van Spinnerie 1-3 werd voltooid.

Vandit voormalige werkplaatsje werd een bijzonder aardige woning gemaakt.Begonnen werd met de restauratie van de theekoepel aan de Vecht bij het kloosterMater Dei. Deze wordt zoveel mogelijk in zijn 18e eeuwse vorm teruggebracht.Met de restauratie van Mijndensedijk 1 werd eveneens begonnen. In Loenersloot kwam de rehabilitatie van het v.m. Rechtshuis gereed. In dit pand zijntwee woningen ondergebracht. In Vreeland kon na vele jaren van wachten worden begonnen met de rehabilitatie vande Diaconiewoningen aan de Lindegracht. Dit complex van 17e eeuwse woninkjeswordt geschikt gemaakt voor huisvsting van bejaarden met aanpassing aan de nor-men, die wij in onze tijd daarvoor stellen. In Nigtevecht kwam de omvangrijke verbouwing en restauratie van het huis Zwaan-wijck, een van onze jongere monumenten, op gang. Dit huis, daterend uit 1906, wordt,met de bijgebouwen, verdeeld in appartementen, waarbij de monumentale waarde vande gebouwen slechts minimaal wordt aangetast. Een

plezierige omstandigheid was,dat de structuur van het hoofdgebouw de verdeling in appartementen uitstekend toe-liet. Er wordt nog gestudeerd op de restauratie van het omringende park. In Baambrugge werd het huisje Brugstraat la gerestaureerd, en in Abcoude het pandHoogstraat 22. Hier bleek het noodzakelijk te zijn de gehele achtergevel te ver-nieuwen op een nieuw aan te brengen fundering. In Nederhorst den Berg werd een begin gemaakt met de restauratie van de pandenVoorstraat 13-14-15. De tweede fase van de restauratie van het stadhuis van Weesp werd afgerond, terwijl een begin kon worden gemaakt met de derde fase. De rehabilitatie van het pand Sluikstraat 37 werd ter hand genomen; de werkzaamheden aan Hoogstraat 35-37 werden voltooid. Een bijzondere, en voor het stadsbeeld zeer belangrijke restauratie werd afgerond, teweten die van de molen &quot;de Vriendschap&quot; aan de Utrechtseweg. In Muiden kwam het omvangrijke werk aan de Zeesluizen gereed (zie ook het jaar-boekje

1976). De restauratie van de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk werdeveneens voltooid, terwijl aan het pand Herengracht 40, een zeventiende eeuws huis,werd begonnen. ir. R. ApellRayon-architect bij deRijksdienst voor deUtrecht, september 1977                                            Monumentenzorg.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 66 Ter explicatie: &quot;krukkenvair&quot; in goud en blauw is een symbool van de lage vervening,waarbij de watergaten aangeduid worden met blauw, het zetveld met goud (hetverdorde riet, buntgras, e.d. zoals dat er in de winter bijstond). De verticale arm vanhet zilveren kruis vertegenwoordigt de Vecht, terwijl de horizontale arm al diestroompjes en waterlopen vertegenwoordigt die hun water naarde Vecht afvoeren. Ophet snijpunt staat van Floris V - &quot;goud met een rode leeuw, blauw van tong en nagels&quot;en over de armen van het kruis zijn kettingen gelegd als symbool van de gevangen-schap van Floris - De kettingen zijn rood (keel), omdat zij stellig roestig zijngeweest, en bruin is een kleur die de wapenkunde niet kent. Het wapen is in overleg met het bestuur van &quot;De Vecht&quot; ontworpen door mr. G. A.Bontekoe. Fort veroverd Het fort Maarsseveen dateert uit 1881; tijdens de meidagen van 1940 deed het evendienst als

verdeigingswerk tegen de Duitse invasie. De provincie Utrecht kocht hrt fortin 1969 met het doel het te beschermen voor dagrecreatie; in de daaropvolgende jarenontstond er bovenop het foet een uitzichtplateau met picknickplaatsen; beplantingwerd aangebracht, de gracht werd voor hengelaars bestemd, het fort zelf kreeg echtergeen bestemming. En toen, in 1976, werd Fort Maarsseveen gekraakt door een aantaljonge mensen die vonden, dat het leegstaande gebouw als woonruimte diende teworden gebruikt. Blijkens een rapportage in het Utrechts Nieuwsblad van 21 juli 1977hebben de nieuwe bewoners van het vervallen interieur veel gemaakt; verder verval isvoorkomenn, acht jonge mensen hebben onderdak, en in de vensterbanken staanbloembakken met begonia's. Een ongebruikelijke manier om een monument tebehouden, misschien, maar wij kunnen hem moeilijk onsympathiek noemen.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 71 Oeconomische Maatschappij te Amsterdam zou hij in 1780 een gouden medailleontvangen voor de kwaliteit van zijn poerselein; maar zijn schulden moest hij in datjaar nog in tonnen tellen en steeds weer raakte hij in moeilijkheden met octrooien,bedrijfssponnage en buitenlandse concurrentie. Dit eerste deel in de &quot;Historische Reeks Loosdrecht&quot; pretendeert geen definitievegescheidschrijving van het leven en werk van Ds de Mol te verschaffen; het eindigtzelfs met een beroep op de lezer om bij te dragen in de voltooiing van het speurwerkwaartoe hier een aanzet is gegeven; intussen geeft dit boekje echter wel een goeddocumenteerd en leesbaar inleiding tot een aspect van de geschiedenis van onze streekdat alle aandacht verdient. Het boek is te raadplegen in de bibliotheek van Niftarlake. Het Vecht landschap: Rapport van de Werkgroep Vechtlandschap van Staatsbos-beheer, tot stand gekomen in samenwerking met

de Rijksdienst voor deMonumentenzorg; Staatsbosbeheer, Utrecht, 1977. Het rapport &quot;Het Vechtlandschap&quot; is misschien het meest gedegen stuk documentatiedat de laatste jaren over onze streek is verschenen, met een schat van gegevens over dehuidige situatie en ontwikkeling van dit gebied maar tevens voorzien van een goedeanalyse van de geboden materie en krachtige aanbevelingen. De schrijvers bespreken,met behulp van talrijke cijfers en afbeeldingen, het ontstaan van het Vechtlandschap,het natuurleven en millieu rondom de Vecht, de cultuurgeschiedenis van de streek, ende problemen van bewoning, verkeer, landbouw, beheer van de buitenplaatsen,milieuverontreiniging en recreatie. De aanbevelingen vloeien dan ook niet uit eenhang naar het verleden voort, maar uit een gedegen studie van de ontwikkehng diegaande is en de behoefte van degene die deze streek bewonen. Het rapport laat zichniet samenvatten, de uitvoerige conclusie evenmin; voor ieder Niftarlakelid dat

zichvoor de verdediging van het milieu in onze streek wil inzetten vormt dit boek eenonmisbare handleiding. Het is in de bibliotheek van Niftarlake te raadplegen. Het Mysterie van Muiden - Het Muiderslot, door Ton Koot; Nijgh en van Ditmar,Den Haag, 1977. Ton Koot is van 1948 tot 1972 Slotvoogd geweest van het Muiderslot. In die periode isdoor herstel en restauratie het Slot zelf, maar ook zijn naaste omgeving, zoveelmogelijk teruggebracht in de staat waarin die verkeerden tijdens de bloeitijd, toen P.C. Hooft er woonde en het Muiderslot trefpunt was van de Muiderkring.Voor dit boekje raadpleegde Ton Koot talrijke bronnen en kon hij gebruik maken vande grondige kennis van de archeoloog dr J. G. N. Renaud, opgedaan tijdens deopgravingen van 1954, waarbij deze in zijn conclusie kon spreken over &quot;verbijsterendeverschijnselen&quot;. Mysterie is er genoeg, al was het alleen rondom de vraag die deschrijver in zijn openingswoord stelt, nl. wanneer het Slot gebouwd werd, door wie

enwaarom. Het boek is verlucht met talrijke oude afbeeldingen van het Slot, waarvan sommigeniet eerder in druk zijn verschenen, alsmede met 28 fraaie tekeningen van de hand vande schilder W. G. Hofker.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 74 Oudheidkundig Genootschap &quot;Niftarlake&quot; Bestuur Ere-lid: G. J. Weyland, Veere Dagelijks Bestuur: Mr. br. N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello, Loenen a/d Vecht, Voorzitter Drs. E. Munnig Schmidt, Loenen a/d Vecht, Plaatsvervangend Voorzitter H. J. Aalderink, Vreeland, Secretaris J. H. van Walbeek, Baambrugge, Penningmeester Mevr. Mr. M. A. Dukes-Greup, Breukelen, Bibliothecaresse. Overige Bestuursleden: Dr. D. P. Blok, Nederhorst den Berg Mr. J. H. van den Hoek Ostende, Amsterdam Mevr. J. G. Siewertsz v. Reesema-Schmidt, Blaricum Redaktie Jaarhoekje: Voor 1977: Dr. M. N. G. Dukes en Mevr. Mr. M. A. Dukes-Greup, Breukelen Voor 1978: Drs. E. Munnig Schmidt, Loenen a/d Vecht. Secretariaat : Klapstraat 21. Vreeland, tel. 02943 - 13 58Bibliotheek : Kasteel Oudaen, Breukelen, tel. 03462 - 26 27Gironummer: 513805 ledenlijst Nieuwer Ter Aa R. W. C. Molenkamp Abcoude Drs. J. Baalbergen R. Bianchi T. H. de

Boer A. den Breejen Drs. D. G. Carasso Mevr. M. Dieker-Moen J. Enters P. Geerts De gemeente Abcoude Mw. W. D. de Graaf-Vossensteijn J. de Groot Mr. F. A. M. ten Herkei H. C. M. Hoppenbrouwers J. Th. Kemme N. L. Loeb J. K. Luttikhuis Kerklaan 20 Sandbergstraat 8Meerzicht 1Meerzicht 12Oldenhoff 35Dr. Koomansstraat 21Meerzicht 10Aasdomstraat 1Meerzicht 8Gemeente huisMeerweg 19Gein Noord 24Gein Noord 32Sandbergstraat 1Sandbergstraat 7Molenweg 16't Marktveld 19





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 76 Prof. Dr. J. Koekebakker Mej. E. van der Lee Mw. A. H. Mebus.Riechelman R. Th. Schoenmaker A. W. Steenhof P. C. Versloot J. H. van Walbeek Baarn Jhr. Mr. C. Dedel J. van Vliet Barneveld M. Snijder P. C. Versloot J. H. van Walbeek BennehroekG. M. de Heer Kleiweg 52aRijksstraatweg 113B. Straalmanstraat 1Rijksstraatweg 8Pr. Joh. Frisostraat 46Rijksstraatweg 39Rijksstraatweg 20 Wilhelminalaan 6Javalaan 30 Thorbeckelaan 116Rijksstraatweg 39Rijksstraatweg 20 Bennebroekerdreef 49 De Bilt H, C. de Wit Dorpsstraat 126 Bill hoven P. H. Boogaard U. Twijnstra Blaricum Mw. J. G. Siewertsz v. Reesema-Schmidt Bosuillaan 111Rubenslaan 20 Langeweg 5 Breukelen Mw. Alblas T. C. Akkerman, Notaris J. Bakker Mw. Mr. L. G. Baud Ds. F. J. ter Beek C. Blom N V. Bosman J. de Bruin J. W. de Bruyn Kops P. J. Burggraaf Drs. N. W. Caro H. Th. Colenbrander C.  H. CozijnsenJac. van DamW. Dobber Dr. M. N. G. Dukes Mw. Mr. M. A.

Dukes-Greup K. Fiolet B. Fritzsche M. Fruithof-Matthes R. T. van de Geer D.  W. GerwigMej. J. GeversA. V. d. Grift Mw. Mr. E. A. Haars H. C. J. Hendriks A. A. Hermans Drs. J. W. M. Heslenfeld R. J. Hofman A. H. R. Hoogezand Bisschopswater 14Rijksstraatweg 43Griftenstein 2Kerkplein 16G. van NijenrodestraatStraatweg 85J. E. Boutstraat 3Brugstraat 54Zandpad 61Straatweg 84Rijksstraatweg 49't Heycop 508Niftarlakestraat 7Orttswaranda 55Zandpad 27Zandpad 80 &quot;Oudaen&quot;Zandpad 80 &quot;Oudaen&quot;Zonswaerdt 16Vrijheidslaan 23Scheendijk 5Nassauplein IDannestraat 33Linnaeusdreef 26Rijksstraatweg 183Kerkplein 16Julianastraat 25Zandpad 40 BZandpad 83Zandpad 83Zandpad 87





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 78 W. L. van Velsen-MetzelaarJ. C. WoestenburgJ. P. Bak Haarlem A. G. van der Steur Bankastraat 111Bagijnestraat 28Koninginnegracht 96 d Nieuwe Gracht 17 HaarzuilensN. van RoyenL. J. Huisinga HilversumJ. G. AllemanM. LangelaarT. W. PloegJ. de RondeH. D. ScheltemaW. J. Steyling Huizen J. F. Dudok van Heel F. Renou Kockengen Dr. J. A. van Dongen De gemeente Kockengen Dr. G. F. W. Herngreen W. van Schaik C. Versloot KortenhoefVereniging CurtevenneJ. DaamsW. Spaan Langbroek Mw. E. Y. E. G. Backer-Loeb van Zuilenburg F. B. Schotanus Laren R. W. C. Baron van Boetzelaar Leiden R. H. B. Meijboom. arts Loenen ajd VechtJ. W. Blok Jr.C. DierdorpDr. A. DunningA. GeldermanL. J. de Geus C.  L. Glastra van LoonJ. M. Hessels Mr. Th. van Hilst P. M. Hinsch M. J. P. A. Graaf d'Hollosy H. Kalkman Mr. Dr. N. J. C. M. Kappeijne van de Coppello Mw. Th. E. C. M. Kappeijne v. d. Copello-van Panhuys D.  P, Koets

Ockhuizerweg 16 aOckhuizerweg 20 Trompenbergerweg 2 bGrasmeent 67Oude Amersfoortseweg 44Busken Huetplein 16Utrechtseweg 58 aKoninginneweg 18 Valkenveenselaan 56 aNw. Bussumerweg 83 a Wagendijk 12GemeentehuisGodinweg 2Wagendijk 2Portengen 97 Moleneind 32Zuidsingel 23Kortenh. dijk t/o NH Kerk Langbroeksedijk B 32Kasteel Lunenburg Velthuijsenlaan 7 Hooigracht 48 Vreelandseweg 4Keijzer Ottolaan 30Dorpsstraat 16Oud Over 39't Rond 13Rijksstraatweg 157Dorpsstraat 10GruttenstraatOud Over 39Mijndensedijk 20Huize Blijdorp, Oud OverOud Over 59Oud Over 59Wallenstein 55







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 g] Muiden W. Jongeneel Muiderberg Stichting v. Banistiek & Heraldiek A. I. J. M. Schellart Mijdrecht G. H. van Walbeek NaardenH. Poolman Nederhorsl den BergJ. F. A. BaarDr. D. P. BlokA. J. Cruq, artsJ. J. GillissenJ. van MesdagH. SpekreijseV.V.V. Nigtevecht Mw. M. Amesz-Helmers Openbare Bibliotheek Nieuwersluis J. H. H. Blijdensteijn Mevr. L. Cohen Tervaert-Oskam D. W. Doude van Troostwijk L. W. Doude van Troostwijk G. E. J. Huetink J. J. Lamme Dhr/Mw L. Lido de Haas J. M. Luttge C. M. Oostveen J. W. Raadschelders J. P. Schmal Jr Mw. L. Simons Dhr/ Mw Stassen-van Meurs A. A. Weersma Nijmegen H, A. J. Koekenbier Nijverdal H. J. Kuhlwillm Oosterbeek Mr. E. van Beusekom Overveen Mw. A. de Vries-van der Lee Rhenen Th. Th. M. M. Bijleveld Rotterdam Bibliotheek & Leeszalen Mr. J. J. Canter Cremers Herengracht 62 Brink Van Ostadelaan 23 Dorpsstraat 23 Kloosterstraat 20 Overmeerseweg

8Ankeveensepad 7Voorstraat 39Voorstraat 2 aAnkeveensepadVoorstraat 11Overmeerseweg 116 Dorpsstraat 41 Jhr. Huijdecopstraat 3 Rijksstraatweg 70Stationsweg 10Straatweg 18Rijksstraatweg 28Zandpad 1 bRijksstraatweg 57Rijksstraatweg 38Zandpad 27Rijksstraatweg 42Rijksstraatweg 42Rijksstraatweg 8Mijndensedijk 62Zandpad 29Rijksstraatweg 45 Stijn Buijsstraat 25 Rijssensestraat 124 Stationsweg 46 Julianaweg 8 Burgemeester Nieuwe Markt IRozenburglaan 52 b



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 82 Soesl S. P. Baron Bentinck Vosseveldlaan 56 Tienhoven W. Beets Mw. A. A. E. Bodisco Massink-Eggink W. T. de Boer A. Hogenhout E. R. Huitzing C. P. J. Klap Mw. E. van der Laan-Faber Th. K. A. Liem, arts Mr. C. J. Rijsterborch H. Smitskamp Mw. W. M. Voet-Eggink Nieuweweg 2 Dwarsdijk 22 Laan van Niftarlake 22 Nieuweweg 5 p/a Nieuwe weg 17 Looijdijk 7 Veenkade 16 Laan van Niftarlake 81 Laan van Niftarlake 54 Laan van Niftarlake 43 Dwarsdijk 22 Utrecht N. Beumer H. A. Danklof Mw. G. J. van Julsingha J. Mezger Prov. Bibliotheek Rijksarchief Stichtse Cult. Raad St. Openbare Bibliotheken H. J. Soeten Universiteitsbibliotheek J. Vor der Hake G. J. Jonker Marnixlaan 45Nieuwegracht 69Lamerislaan 362Schimmelpennincklaan 35Achter St. PieterAlex. Numankade 201Mariaplaats 51Voetiusstraat 2Attleeplantsoen 24Wittevrouwenstraat 9/11Livingstonelaan 98Troosterlaan 24 Veere G. ,J. Weyland Nieuw Sandenburgh 37 Venraij Mw.

B. Wijnen VinkeveenDr. J. de Vries Tedderstraat 10 Zuwe 180 Vleuten W. Uittenbogaard VogelzangG. Koopman Prof. T. Brandsmalaan 17 Vogelzangseweg 41 a Voorburg Mr. F. H. Fries P. Hess Jr Mr. G, A. A. Middelberg Laan van Leeuwensteijn 1 Staringkade 46 Prins Bernhardlaan 178 Voorschoten H. M. van der Horn Vondelstraat 16 Vreeland H. J. Aalderink Mw. B. Bakker-Rijssenbeek J. Berger J. Bonting M. C. Brandes R. M. Duin Mr. J. J. Feijten Mw. W. de Gelder-de Ruiter Klapstraat 21Ruiterstraat 5Vijverlaan 5 bDuinkerken 5Voorstraat 7 W. van Mechelenstraat 5Maartenplein 15Boslaan 2



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 83 Mw. M. H. Happee J. H. Beukeboom J. Jongsma J. Olde Loohuis F. D. Sprenger Drs. C. Verhaar Mw. G. E. Verhaar-Klomp J. N. W. Voorhoeve J. H. Vrij J. Wittmer W. W. Zijlstra De Vliet 8 &quot;Forthoeve&quot; Zuwe 131Klapstraat 13Boterweg 44Voorstraat 5Fl. van BoekhorststraatFl. van BoekhorststraatBoslaan 4Vredelandstraat 71Maartenplein 29Boterweg 6/8 Waardenburg A. F. van Goelst Meijer Kasteel Waardenburg WapeningenBoekhandel Kniphorst Hoogstraat 49 Wassenaar F. C. Wieder Jr Papeweg 8 Weesp Gemeente Museum Mw. J. S. Janse de Jonge G. Lindenboom J. Salomons Ir. A. Stork G. A. van Wees Drs. G. R. Zondergeld Boekhandel De Ark H. Brood Herensingel 162 Bejaarden Centrum &quot;Niftarlake&quot; Aetveldseweg 76 Waarschapstraat 32 Meidoornlaan 305 Utrechtseweg 59 Herengracht 31 Herensingeri62 Nieuwstad 28 Frans Halsstraat 44 Wilnis H, W. van Soest Dorpsstraat 59 Woerden G. J.

Wesseling Wolfheze Mw. J. E. Birnie-van Iperen Gebr. van Eijckstraat 4 Duitse Kampweg 6 Wijk bij Duurstede Mw. G. J. E. Dijkman-Schoenmaker Mw. A. Luijkx-Buijsrogge Zandweg 27 cHoge H off weg 3 IJssehlein A. G. Cool Prov. Bibliotheek Centrale Kronenburgplanisoen 5Postbus 35 Zaandam Mw. A. M. C. Vis-Honig J. G. Koeman Frans Halsstraat 51Linnaeusstraat I Zeist Mw. A. C. M. Adels-Vermeulen J. P. B. Biegelaar Jr Mw. C. CH. van Haselen-Vonk Midlandi Rijksdienst voor de Monumentenzorg Ir. J. van der Sleesen Arnhemse Bovenweg 63p/a 't Rond 3Arnhemse Bovenweg 12Broederplein 41Arnhemse Bovenweg 16 nat 15



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 84 Oud-ZuilenJ. C. J. Plomp Dorpsstraat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



