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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1953





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.








