




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 VIII Vreeland: Ds. H. Th. Barbas. W. H. M. Brouwer Ancher. J. A. Lantsheer. C. A. Lton Cachet. A. van Paddenburg. Dr, J. A. Portengen. L. Schiethart. Dr, F. C. Wieder. de Vaursche: E.  Tegelberg. Weesp:W. A. van Dockum.Zuilen: F.  L. S. F. Baron van Tuyil vanSerooskerken van Zuyien. BEGUNSTIGERS. G. C. Hoekstra.J. H. M. Janse.E. B. van Julsingha.Ph. J. Schippers.Ds. C. J. H. Verweijs. Kortenhoe f: H. Grotendorst.J. Hendriks.J. N. Hiensch.H. Koops. Loenen:Ds. P. C. IJsseling. Mijdrecht:M. Fernhout. Vreeland:Mej. Dr. A. J. Portengen. Abcoude: G. Moen. Mej. H. C. Moinat. Gs. van Setten. H. Smuling. D. van Teeseling. J. Wassink. Mej. J. Wattjes, Amsterdam:Jan de Grijs, Baambrugge:, G.,Feringa.J. van Heerden.W. C. Smuling. Breukelen:J. A. Beerens.S. Breuninghoff.A. Griffioen.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 JRRRVERSLfKa, Op de vorige algemeene vergadering op 9 Juli 1915 teNieuwersluis gehouden, werd het aftredend dagelijksch bestuur,na eene van groote waardeering getuigende toespraak van Dr.J. A. Portengen, bij acclamatie herkozen. Wegens het vertrekvan kapelaan van der Heijden werd tot lid van het dag. bestuurbenoemd de Heer Dr. D. A. W. H. Sloet, pastoor te Abcoude,die deze benoeming heefi aangenomen. Na bespreking van de huishoudelijke zaken van het genoot-schap werd besloten om weder een jaarboekje uit te geven,terwijl het houden van eene excursie wel besproken, maar afge-stemd werd. Voor het jaarboekje leverden verschillende medewerkerszeer op prijs gestelde artikelen en het boekje werd bij zijn ver-schijnen met belangstelling ontvangen. Van den bibliothecarisder Ned. Maatschappij voor Letterkunde te

Leiden kwam, bijzeer waardeerend schrijven over den inhoud van het boekje,het voorstel om met die Maatschappij in letterkundig ruilverkeerte treden, welk voorstel door het dag. bestuur gaarne is aange-nomen. Verder verzocht de adj.-secretaris van de Rijks-com-missie voor de Ned. monumenten om geregelde toezending. Van de firma Verkade & Co. te Zaandam ontving de secre-taris een geheet gevuld plaaljes-album van de Vecht. Dit keurigealbum, dat in lateren tijd een goed denkbeeld zal geven van dentegenwoordigen toestand, werd dankbaar aanvaard en in debibliotheek van het genootschap geplaalst. Aangeziien de voorraad lantaarnplaatjes allengs grootergeworden w.is, werd op 20 Januari 1916 te Abcoude eenlantaarn-avond gehouden. Ruim 100 plaatjes, oude en nieuwegezichten aan Angstel en Vecht, werden op het doek vertoonden het eerste gedeelte door den secretaris en het tweede

doorden voorzitter toegelicht.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 50 die slusen weder opneemen binnen een halven jaar ende leggenze voer Vredelant ofte anders in der Vechte, daer zij airenutstelagen, ende dat zei men doen mitten lichsten kosten, of 'tsoegebuerde alsse beneden vier hondert Fhilippus Bourgoenscheschilden. Item dat alle dat ghemeene Lant ende Volck mettenklockenslage totter Vechte komen zeilen, die Vechte rumen endescoen maken zeilen van allen sodden, modder, dammingen,verstoppingen, onrinne messen, oncruijde, daerinne staende ofleggende, elx aen zijnre zijden, totlen rechten middel toe vander Vechten sonder greven, dat is te verstaan, dat die over-stichter mitten nederstichter te samen alle die Diepen beijdeVechte ende Rijnnen mit hoeren toebehoiren milten gemeenenLande, en mitten gemeene klockenslagen van beneden op makenzeilen en soe voert

opleeveren ende men zei de Vechte opallen zijden ende eijnde hoir wijde en breede geven endebewijsen, ende waer het, dat die Vechte op eenige Hoeckete naeuwe waer, soe zei men dat rumen lot Nutschap desgemeenen Lants; soe dat een ijgelicke Buerschappe weten mach,wat ende wair zij dan voortaen die Vechte rumen ende scoen-maken zeilen, als voorsz is. Item zal dat gemeene Lant allenden geenen die op beijde zijden van der Vechte, of op eenigezijde uterterdijken leggende hebben, tusschen den tweendijeken, die eick opleeveren, die Vechte alsoe scoengemaicktals voirsz. is, alsoe lange als zij die uterdijcken daer leggendehebben, om die Vecht voertaen aan hoeren zijde totter halverVechte toe in der breden in zuicker voegen te houden, alszij hem opgelevert worden zei, om dat water van bovenneder sinen vrijen toeganck te hebben tot beneden aan denslusen voirsz. dat zij dan voort

elcks zoo bewaren en houdenzeilen op zuicken scouwe, poenen, buten ende kueren als mendoir op leggen zeil, mer waer ijemant dje zijn helfte tot dermiddel toe van de Vechte voir sinen uterdijck streckende, aldusom zijn uterdijcke niet bewaren, scoen en ruen houden wolde,als voirsz. is, die mach sinen uterdijck opgeven den gemeenenLande totter 's Lants oerber daermede te doen, ende dairmedezei hij dair af ontslegen ende onbelast wesen van der werkevoirsz. op sinen uterdijck geset als voirsz. is, behoudelijken dathij anders van zinen anderen Erven en Landen doen zei gelikenandere ge-erfden dair uit weterende in der Vechte, ende soezei dat gemeene Land dan voir den opgegeven uterdijcken die



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 51 Vechte doen scoen mai<en ende scoen doen houden als voirsz.is. Item zei men voir gemeenen Oerber om alle guede te betop ende neder te komen deur der Vechte van Broekieder bruggentot der stad van Utrecht toe aen die oestzijde van der Vechteallanges den oever eenen weg of eene kade maken van dereerden, ruwer ende modder, die aen die zijde van der Vechteopgewonnen zei werden, alsoe Hoghe ende alsoe Breet, dat ertwee mannen op gaen mogen, ende die scepen met hoerenlasten op- ende neder trecken en brengen mocgen winters endeSoemers als des behoef wesen zei. Item desgelijx zei dat gemeeneLant en volck mitten ciockenslage totten Rhijn mit sinen arbeijdende toebehoeren komen: dat is te weten, den Rhijn die vanCoten voert neder gaet tot Covelaers brugge toe. Item die Weteringeofte Vlieten, die van

Scalkwijk ende van Houten neder komenin der Doerslage, met allen anderen weteringen ende watergangendair inne dienende. Item den Nijwen Rhijn van den Nijwer Vaerttotter groter Waden toe ende van der Scotdueren tot het Geynmit sinen watergangen ende die daer inne weteren ende teweteren plegen totter Duerslage toe; en die alle rumen en scoen-maken van allen zodden, rijtboirden, liesen, modderen, messen,dammingen, onrinne ende oncruede dairinne staende ofte leggende,elx aen zijnre zijde totter rechter middel toe van den Rhinen,Weteringen ende Diepen dair inne dienende, oick sondergrevenende men zal allen den diepen en wateren voirsz. op allen zijdenende eijnden hoir wijde en Breede geven ende bewijsen, endewair 't, dat die Rhijn die duer Lage van der Nijwer Vaert ofvan der scotdoeren tot Ghein voert nederwerder totter GroterWaden toe, ende alle weteringen daer inne dienende, op

eenigehoek of sleede te nauwe waren, soe zal men dat rumen enmaken tot nutscap des gemeenen Lants ende alsoe scoen ge-maickt ende geruemt opleeveren eicken die zij voert bewarenzeilen op dat een ijgelijke Buerscappe ende Kerspel weten mag,wat en wair zij dan voirtaen die diepen van de Rhinen mitharen toebehoiren voirsz. rumen en scoenmaken ende scoenhoudenzeilen als voirsz is na dat hem dit opgeleverd worden zei. Itemzal die stad van Utrecht mit hoeren borgeren ende ondersatenop hoir selven hoir sluse op die Vaert alsoo dichte houden endemaken, dat dat gemeene Lant daer bij niet bescadight endeverderflick en worde mit haren water daerdoor loopende. Itemen zei men die sluse op der Nijer-vaert niet dicker of meer



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 52 opwinden om eenige scepen of lasten dair door te laten als hoirordinantie ende overdracht daer of inhout, ende in der tafelendie dair of jegenwoordig hanget, gescreven staet ende die Castelijnedie tegenwoirdig is, alsoe te houden lijflich geswoeren heeftvoir den Raide van Utrecht op ten hoeren Raelhuse, ende alletoecomende Castelijnen, die de Stad dair setten zeil, dat ookijerste als zij die siusen te bewaren aengenomen hebben op hoerenRaithuse openbaerlijck sweeren sellen ende hijr of zei men derEcclesien, der Ritterscap ende eicken die 't begeert copien geven.Item zoe zei die stad, mit hoeren Borgeren ende ondersaten ophoir selve den Rhijn van der Groter Waden voir neder tot derSiusen toe neffens ten Dael, dair Wouter Mont nu op woenten desgelijks den Rhijn die voir Beverweerde gaet, van CovelaersBrugge oick

totter sluse toe neffens ten Dael voirsz. ende dengrave al om der stad van Utrecht reijn en scoen doen makenende houden, van der selver Covelaer Brugge, oick totter slusetoe neffens ten Dael voirsz. van allen sodden, modder, verstop-pingen, messen, vuijlnissen, onrine ende oncrude dair inne staendeof leggende aen beijde zijden, midden en overal, ende men zeide Rhinen met hoiren diepen voirsz., op allen eijnden ende zijdenhoir Wijde en Breede geven ende bewijsen, ende wairen dieRhinen of Diepen voirsz. op eenigen hoeck te nauwe, zoe zeimen dat rumen tot nutscap der stad en des gemeenen Lants.Item, wair iemant, die eenige hoefden, dammen of verwerringenin der Vechte, in den Rhinen of andere hoeren Diepen gemaecktof leggende hadden, die sellen die geene die zij dair leggendehebben opwinnen en weder rumen ende die steden. Diepengelicken den anderen bodem aldaer, zoo

dat die Diepen hoirRechten wijde hebben ende behouden moogen. Item zal die stadt dat gemeene Land en een ijgelijck hoirwerken voirsz. diepen ende maiken tusschen dit ende belokenPaeschen, oick naestkomende. Item zoe wanneer men die Vechteen die Rhijnen aldus scoengemaickt ende geruemt heeft, endehoer wateringe dair in dienende, als voirsz. is, zoe zei men dieDiepen hoefslagen ende schouwen opleggen, om alle die Diepenalsoe scoen te houden tot alre tijd op zekeren poenen endeboeten die men dair op overdragen zei. Ilem, waer 't sake, datijemant van deser tijd voert in der Vechte boven- midden ofbeneden tot op vijftig roeden den nijwen siusen eenige vueken,stalen, staken, balnetten, tralijen, corven of eenige andere besper-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 53 ringen daer inne sette, leijde, worpe ofte liielde bij dage of bijnachte, die zal verboeren vijff en twinticli Vrancl<rijl<sche oudesctiilden, aisoe dici<e ais 't ijemant dede, ende die kueren endebrucl<en zeilen hebben, die eene helfte dat gemeene Land, endedie andere helfte die gesworen, mer wair ijemant, die op vijftigroeden na den Nijwer sluse of dair inne of buten den sluse,daer inne of daer voer, soo verre dat Stichte gaet, eenige derpunten voirsz. verbrail<e, ais voorsz. is, die sal verbueren alsoodicl<e als ijemant dede, vijftig Frankrijl<se oude schilden, endedie koeren oick te deijlen als voirsz. is van den vijf en twintichschilden, behoudelijken dat men in de Vechte voirsz. wel vis-schen zei mogen mit segenen of mit andere drijvende netten,dair men geene besparringe mede doen en zei moegen, wantmen die Vechte daer mede ruijmt ende

reijne macket. Itemdesgelix en sal niemant van deser tijd voort in den Rhijnen vanCoten, van der Nijervaert of van der Geijnbrugge neder totterVecht toe of in eenige hoeren watergangen daer inne dienende,eenige besparringe ofte Commer daer inne setten ofte maickenin eeniger maniere voirsz. tot eeniger tijd ende ijemant die datdede die zal verboeren vijf en twintig oude schilden, alsoe dickeals 't ijemant dede, ende die koeren en broicken sellen hebbendat gemeene Land die eene helfte ende die geswoeren voirsz.die andere helfte, gelijken als van der Vechte voirsz. staet,behoudelicken dat men dair in wel visschen sel mogen mitsegenen of andere drivende netten sonder besparringe. Item,watergreven en hueders te setten, die het bewaren, alsoe veelen mennich ende die te doen eeden, ende die weder te ontset-ten, alsoe dicke als dat nutte en noit wesen sel. Item, waerijemant, die eenige schepinge,

groet off kleijn, ergens in desenDiepen voirsz. met eenige lasten geladen versuemde, soe datzij te gronde gingen, die zeilen elck hoir scepen weder op doenwinnen ende die Diepen se jen ende ruem doen maken op hoerzelfs cost, alsoe die Diepen te voiren waren, ende dat doenbinnen veertien dagen dair naest komende. Item wair eenig mandie in eenige der Diepen ofte watergangen voirsz. grote ofkleijne, hij quame van bute off van binnen of hij woende inder stad of in den Lande boven Utrecht, of beneden, die eenigeverstoppinge, dat is te weten, ballasters van soden, van zande,van torf of van torf mul, van steen, van hout, van messen, vanstinkende mosselen, visch, vleisch, dode vulicken daer inne worp



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 54 of brochte, dede werpen ofte brengen, die zeilen elks verbeurenvijf ende twintig Vranckrijkse oude schilden, alsoe dicke als 'tijemant dede. Item, dat geit datter uijtgeset is totten slusen, datste verstaen acht en een halven witten op ten morgen, dat zalmen betalen tusschen dit en viertien dagen na St. Mertijnsdagenaeslkomende, ende off oick an desen brieve een, twee of meersegelen gebroken of ontwee waren, daer en zei deze brief nietmede gemerckt wesen, mer in volle machte, geheel of hij volbesegelt waer, alle argelist uijtgescheijden in alle en elke puntenvoorsz. In kennisse hijr of, want wij dese ordinantie en over-drachte aldus voor oirbaar ende nutscap des gemeenen Landsen ons alre gemackt hebben, ende alsoe gedaen willen hebbenonverbreekelijk, als voorsz. staet, ende om dat wij samentlijckende elck van den staten

voirsz. verrichtinge ende beteringevan eenige gebreken, die hijr in vallen sullen mogen, tot alretijt eisschen zeilen ende mogen, soo hebben wij eicks van onsvoir ons ende onse nacomelingen, malkanderen geloift, endegeloven in goeden trouwe, deze overdrachte aldus te houdenals voirsz. is, en omme die meere vestenisse, hebben wij Pre-laten, Dekens, Capittelen voirsz. elcks onser Kerken segelen;ende wij gemeene Ritterschap 's Lands van Utrecht hebbengebeden onse mede ridderen ende knapen nabeschr., dat zijelcks hoir zegel hier an hangen willen als in den OverstichtHeer Jan van Rijnesse, Johan van Rijnesse, Johan van Rijnessede Jonge, Gijsbert van Vijanen van Risenborch, Gijsbert vanNijenroede, johan van Zulen van Natewisch, Gijsbert van Ster-kenborch, Willem van Nijenveld ende Gijsbert van Herdenbroick,ende in der Nederstichte, H. Frederick Utenhamme, H.

FrederickUtenhamme ende van Baarsel, Johan van Nijenrode, Steven vanNijenvelt, Henrik van Rijn, Alfer van der Horst, Vrcderik Berre,Wernaar van der Haar, Loef van Ruwiel cnde Johan van derMeer, dat wij om bede wille over ons zelve en over hem geerngedaen hebben en wij stadt van Utrecht hebben onser stadzegelen elcks aen desen brief gehangen, ende deser brieve zijndrie al eens spreekende, als eiken staat den hoeren. Gegevenin 't jaar ons Heeren dusent vier hondert seven en dertich opten achsten dag van onser Vrouwendag Assumtio tween entwintig dage in Augusto'^                -                              '^ Wij willen hier nog eenige opmerl^ingen aan toevoegen.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 56 den jare 1619 wordt hier een dam geteekend, die dwars doorde Vegt lag en met sluizen voorzien was. In deze kaart vindtmen geene sluizen te Muiden, zoodat men hier het water vande Vegt schijnt te hebben afgeschut&quot;. De schrijver van dit uitvoerige werk met zijn vele histori-sche gegevens wist dus met de geschiedenis van de sluis teHinderdam heelemaal geen raad. In het bekende AardrijkskundigWoordenboek van Van der Aa, alsmede in dat van Witkamp,beide met vele geschiedkundige bijvoegingen, wordt wel vanHinderdam gesproken, maar van den oorsprong der sluis aldaarvindt men niets. Het hierboven gegeven stuk uit den jare 1437 kan dus weleenig nader licht verspreiden omtrent de geschiedenis van denHinderdam en zijn sluis, en het geeft bovendien eenige kijkjesop ander gebied in den bisschoppelijken tijd in

de landstreekvan het oude Niftarlake. Loosdrecht. -                      W. VOOGSGEERD.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 62 tIn honorem Sanctorum martyrum Cosmae et Damiani Anno Oomini 1888 Petit & Fritsen me fecerunt. ') Het kruis is een Crucifix (met corpus); achter de namen derHeiligen staat hun beeltenis. II. Op de kleine klok staat: In honorem Beatae Mariae Virginis Immaculatae.Anno Domini 1888. Petit & Fritsen me fecerunt, 2) Het kruis is een Crucifix; achter het woord Immaculatae hetbeeld van Maria. ANKEVEEN, Herv. Kerk. 3) De schutspatroon van Ankeveen was St. Maarten,'') maarde klok draagt den naam van Johannes den Dooper, Het op-schrift, in 16e eeuwsche majuskels, luidt: t lOHANNIS - PABTIS - IS - MIN NAEM - DIE -KRISTEMINSEN - ROEP - IC - TOT - QOT - 1540 1)  Ter eere van de heilige Martelaren Cosmas en Damianus. In liet jaar desHeeren 1888. Petit & Fritsen liebben mii gemaakt. 2)  Ter eere van de H.

Onbevlekte JVlaagd Maria. In liet jaar des Heeren 1888.Petit & Fritsen hebben mij gemaakt. 3)  Mijn vriendelijken dank aan ons medelid D. R. E. Schaap, te 's-Graveland,en vooral aan ons medelid P. J. Eyma, kerkvoogd te Ankeveen, die zichhiervoor veel moeite getroost heeft. Aangezien het oude kerkje door eennieuwe kerk vervangen viras, informeerde ik of de oude klok nog aanwezigwas. Het was echter moeilijk om bij de klok te komen, zoodat aan den Mr.Metselaar van Ankeveen opgedragen moest worden het opschrift op tenemen. Toen ik dit ontving, bleek mij o. a. dadelijk, dat het jaartal 1740 nietjuist kon zijn, omdat het een gedoopte klok is. Toen fietste ik op een mooienachtermiddag naar Ankeveen om het te onderzoeken. De metselaar, die veelbelang in de zaak stelde, bood mij aan om ladders te halen, dan konik het zelf opnemen, er was geen gevaar bij. Om echter langs een langeladder,

die tegen de kerk geplaatst was, naar het dak te klimmen, om langseen andere ladder op den nok van de kerk te komen en dan verder langseen kleine ladder in het torentje te klimmen, was wel interessant, maarzou liiij als leek zeker den hals gekost hebben. Ik gaf daarom mijn potlooden papier aan den metselaar, die vlug naar boven klauterde en heel handighet opschrift voor mij afteekende. 4)  Bist. Utr. Bisdom II, 392.



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 71 Deze inscriptie staat tusschen twee randen van bloemen, waarin musiceerende engelen.Aan de achterzijde: het beeld van de Onbevlekte Ontvangenis. II. Ais-klok (Angelus-klok). Op de voorzijde het opschrifttusschen 2 bloemranden: Domina nostra vocor a Sacratissimo corde. Misericordias Christi Populo Dei cantabo. Patrini fuere Petronella Ubink, vidua Q. Bak et B. P. Bak 1888. Petit & Fritsen me fuderunt 1888. ') Aan de achterzijde het Onbevlekte Hart van Maria. III. Cis-klok. Opschrift voorzijde, tusschen 2 bloemranden:Sacratissimo Cordi Jesu dicabar.                  - Notas facio in populis adinventiones ejus Isaias caput XII.Petit & Fritsen me fuderunt. 2) Aan de achterzijde het H. Hart van Jezus. IV. Opschrift tusschen twee randen van takken, enz.: Ego Joseph, Amicus Sacratissimi Cordis Jesu. Venite adoremus. Patrini fuere Wilhelmus

et Catharina conjuges. Petit & Fritsen me fuderunt. 3) NIGTEVECHT, Herv. Kerk ^) Het opschrift van de klok herinnert aan de verwoestingvan Nigtevecht door de Franschen in 1673. Het luidt: Een Frans vuur brande Nigtevecht ,11 Februari 1673.Qods zegen kerck en huys weer recht 1675Johannes van Cuyienborgh, predikant.Willem Dirckz, kerckmr. -' 1)  Onze Vrouwe van het Alle lieiiigste Hart wordt ik genoemd. Ik zal de barm-hartigheden van Christus voor Gods volk bezingen. Peeten zijn eeweest Petronella Ubink, weduwe G. Bak en B. P. Bak 1888.Petit & Fritsen hebben mij gegoten 1888. 2)  Aan het Allerheiligst Hart van Jezus werd ik gewijd. Ik maalt Zijne weldadenonder de volkeren bekend. Jesaia hooidst. XII. Petit & Fritsen hebben mij gegoten. 3)   Ik ben Joseph, de vriend van het Allerheiligst Hart van Jezus. Komt, laatons aanbidden. Peeten waren de echtelieden Willem en Catharina. Petit &

Fritsen hebben mij gegoten. 4)  Vgl. het werkje van ons medelid Ds. J, W, Verburgt, ,iNiBtevecht&quot; p. 138.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 75 HENRICK . WEQEWART . HEFT . MY . QEQOOTEN .IN . DER . STADT . CAMPEN . TOT . BEHOEF .DER . STEDE . WEESP . ANNO . 1614 . MYN . QELUIT . SY . QOTT , BEQUAEM . ALS . MEN . VERKONDICHT . SIN . HEILIGEN . NAM. SO . ROEPE . ICK . QELICK . TSI . ARM . OFTE . RICK . Als versiering is het wapen van Weesp aangebracht. V. De middelste, eveneens met het wapen van Weesp, heefteen middellijn van 1.02 M. Randschrift: PIETER. SEEST. AMSTELODAMI. ANNO . 1763 .ME . FECIT . DEESE . KLOK . IS . QEQOTEN .ALS . BURQEMEESTEREN . WAREN . C . V . ' 'MARKEN . EN . NICOLAAS . lAN . V . DR .HORST . VITA . SALUSQUE. TIBI. PAX . SIT .MEUS. IN . SACRA . lUQITER . AEDE . SONUS . i)VEREEUWIG . MYN . GEKLANK . JEHOVA . -VOOR . UW . HUYS . GEEV . WEESEPS . VOLK

.UW.GUNST.QEEV.LEVEN.ZONDER.KRUYS. &quot; VI. De kleinste met een middellijn van 0.89 M., heeft hetvolgend randschrift: , ., PSALLITE . DOMINO . QUI . HABITAT .IN .SION . ANNUNSIATE . INTER . GENTES ,STUDIA. EJUS. HEMONY. ME. FECiT. A» 1674. 2) WEESP, R. K. Kerk (H Laurentius) 3) Drie klokken, waarvan de opschriften luiden:I. Te Joseph celebrent agtnina coelitum, te cunctiresonent christiadum chori. anno 1900. *) Op deze klok eene eenvoudige randversieringeneene afbeelding van den H. Jozef. 1)  Leven en heil zij u. Mijn klank zij voortdurend vrede in het heilig huis. 2)  Psalmzingt den Heer, die woont in Sion. Verkondigt zijne daden onder devolken. (Ps. 9 : 12.) 3)  Medegedeeld door den Heer H. van Kan, te Weesp, namens den Z. Eerw.Heer Pastoor. 4)  U, Joseph, mogen de heirscharen der hemelingen prijzen, mogen de korender Christenen u al te zamen tegenklinken,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 76 II. St. Laurenti esto defensor et iiberator noster aquovis fulgure et tempestateanno 1900 cum duabus aliis fusa sum. <)A. C. Edelbroch Geschker in Westfalen. Met eenvoudige randversiering en afbeelding van den H,Laurentius. III. St' Maria succurre miseris sentiant omnes tuumjuvamen 2) anno 1900. Met eenvoudige randversiering en afbeelding van de H. Maagd. WEESP, Stadhuis. Een klok van 0.49 middellijn met het opschrift:Pieter Seest me fecit Amstelodami Anno 1776 WESTBROEK, Hervormde Kerk. 3) I.    Op de groote klok staat als opschrift: O menschen als gei anhort Des kloicken geslachso gedencket op Starf Dach1611Qlieraert Koster Goot mi tot Amsterdam II.    De kleine klok heeft geen opschrift. ZUILEN, Hervormde Kerk. Op de klok staat enkel het jaartal 1848. Voorgevel en toren benevens het zich daarin

bevindenduurwerk en klok, staande in, aan en op het kerkgebouw derNed. Herv. gemeente te Zuilen, behooren aan de burgerlijkegemeente Zuilen. Het kerkgebouw is in den Oudejaarsnacht van1847/48 geheel door brand vernield. 4) 1)  H. Laurentius wees onze verdediger en bevrijder van iederen bliltsem enonvireder. In het jaar 1900 ben ilc met twee andere gegoten. 2)  H. Maria kom de ongelukidgen te hulp, mogen- allen uwe hulp ondervinden. 3)  Ingezonden door ons medelid F. C. C, Baron van Tuyll van Serooskerken,burgemeester van Abcoude-Baambrugge, enz. 4)  Mededeeling van hetzelfde medelid,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 77 Hier is dus zelfs na den wederopbouw de oude toestandbestendigd, zoodat de burgerlijke gemeente eigenaresse van dentoren, enz. is gebleven. Het was een aantrekkelijk onderwerp om de klokken inonze Vechtstreek en vooral de opschriften daarvan eens in ditjaarboekje te behandelen. Omdat het mij niet mogelijk was omze zelf overal op te nemen, deed ik op de laatste algemeenevergadering een beroep op de leden van ons genootschap, ommij de opschriften van de klokken hunner woonplaats te willentoezenden. Aan allen, die zoo vriendelijk waren hieraan te vol-doen, zeg ik hierbij dank. Baambrugge.                   J. G. Th. GREVENSTUK.
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