
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Binnenrust te Abcoude Het voorname huis Binnenrust, nu in de kern van Abcoude gelegen, is gebouwdop een oude oeverwal in een bocht van de veenrivier de Angstel daar waar hetGein zich afsplitst. Het adres is Hoogstraat 24. Toen het, waarschijnlijk op het eind van de 17e eeuw, als buitenplaats gebouwdwerd, lag het tegen het oude dorp aan en had het een park van 2 bunder, ca 1,7 ha.Vanaf 1663 zien wij Hendrik van Hooftveld' doende om grond te verwervenhetgeen 16 jaar later leidde tot de samenvoeging van drie percelen waarop hethuis zou verrijzen en de tuin worden aangelegd. Of Hendrik de bouwheer wasis onbekend doch in 1706 blijkt een volgende eigenaar, Henrick de Veer, eenechte buitenplaats te verkopen aan Johan Gousset. De &quot;hoffstede&quot; heet danreeds Binnenrust en bezat: &quot;annexe tuynen, stallinge (later geschikt voor zespaarden),

voorkamers, wagenhuys, speelhuys [en een] tuynmanswoning.&quot; Ookeen stoel en een &quot;grafstede&quot; in de kerk worden genoemd. Henrick de Veer waskapitein ter zee van 's Lands vloot en kan heel wel de naam Binnenrust aan hetgoed gegeven hebben als contrast met de wilde zee buitengaats.De begrenzingen: ten Westen en ten Zuiden het Gein (de Angstel), ten Oostende Heerenweg (de Hoogstraat) en ten Noorden de bebouwing van het dorp,zouden bijna 200 jaar ongewijzigd blijven. Aan de Zuidkant lag een vrij kleinperceel vanaf de Angstel langs de straat, dat meestal in handen van derden wasen de naam Nieuwerlust droeg. Er lag een kleine buitenplaats op.Johan of Jean Gousset, eigenaar en bewoner van 1706 tot 1733, was schout vanAbcoude en op de kaart van R&I Ottens van Amstellandt uit 1725 staat bij deplaats dan ook &quot;de schout&quot;. Een eerste blik op zijn bezit wordt ons vergund doorde ets-gravure

ervan in &quot;Hollands Arcadia&quot; dat in 1730 het licht zag. Dit boekis door Abraham Rademaker vervaardigd als pendant van &quot;De ZegepraalendeVecht&quot; dat al in 1719 verschenen was. Het beeldt de buitenplaatsen af waar menper trekschuit langs voer van Amsterdam tot Loenersloot via Ouderkerk, Ab-coude en Baambrugge.2 Onder de gravures is in het Frans en het Nederlandskort vermeld welk huis is afgebeeld en wie de eigenaar was. Achterin wordt iederhuis in een lofdicht bezongen (zie bijlage). Het huis vertoont zich op de gravure evenals heden nog met een verdieping on-der twee daken evenwijdig aan de straat, de topgevels aan de zijkanten be-kroond door vier schoorstenen. De tuingevel is twee ramen breed met aan deZuidzijde een deur. Vanaf de Zuidgevel strekt zich een lage aanbouw met tweeramen en een deur uit, die mogelijk de stal en het wagenhuis herbergde. Waar-schijnlijk is het huis later naar het Zuiden

verbreed want nu bevinden zich aan 69





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 2. Het huis Binnenrust te Abcoude in 1994 aan de Zuid- en Oostzijde (foto De By). twee fraaie houten bruggetjes over die vijver. Het zou goed mogelijk zijn datde theekoepel aan de Angstel ook door haar vernieuwd is in zijn huidige gedaan-te (later verplaatst). Het verschijnsel &quot;bouwweduwe&quot; is niet uitzonderlijk in destreek: bij Gunterstein Magdalena Poulle, bij Goudenstein Sophia van derMuelen en bij Cromwijck Elisabeth Rotgans. Het in de acte van 1706 reeds genoemde &quot;speelhuys&quot; neemt in Rademakers gra-vure een prominente plaats in. De vierkante theekoepel draagt zelfs een schoor-steen voor een kachel zodat ook op koude dagen het verkeer op de trekvaart tus-sen Amsterdam en Utrecht gade geslagen kon worden. Binnenrust werd doorde meeste bewoners waarschijnlijk het hele jaar bewoond.De scheerhagen en pyramidaal opgeschoren

taxusboompjes markeren een for-mele Franse tuin met in een nis aan de Noordzijde een beeld. De in de acte opge-voerde stoel in de kerk blijkt later uit twee gedeelten te bestaan, nl. vier plaatsenvoor de heren en vier voor vrouwen voorzien van kussens, bijbels en psalmboe-ken. Tot 1872 werden deze banken steeds meeverkocht.Is bij de verkoop in 1733 slechts sprake van &quot;twee ledikanten met derselver be- 71
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