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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1926 XIII Kort daarop, 31 Januari 1926, overleed een ander lid van hetDag. Bestuur, namelijk Dr. J. A. Portengen te Vreeland, di§ aande lezers van het jaarboekje welbekend is door de vele artikelen,die in de verschillende jaargangen van zijne hand geplaatst wer-den. Beiden hebben zich voor het Genootschap zeer verdienstelijkgemaakt en hun verscheiden wordt ten zeerste betreurd. In de vacatures hierdoor ontstaan zal dus op deze vergaderingdoor de verkiezing van twee leden van het Dag. Bestuur moetenworden voorzien. Vermeld dient nog te worden, dat Burgemeester en Wethou-ders van Montfoort het Genootschap hebben uitgenoodigd ditjaar een bezoek aan hunne stad te brengen. Het aantal leden is weder iets toegenomen; met genoegen kanworden geconstateerd, dat de belangstelling steeds grooter wordten Niftarlake zich in de sympathie van velen mag verheugen. Uitgebracht op de Alg. Vergadering te

Nieuwersluis Juni 1926. De Secretaris,J. G. Th. GREVENSTUK.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1926 De in het laatst Ider iSe eeuw gebouwde Kerk van de H.H. Cosmas enDamianus. Thans Ned. Herv. Kerk te Abcoude.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1926 30 men&quot;. Ook beklaagde de predikant zich omdat alle Zondageneen priester te Abcoude kwam preeken en hem in zijn dienstbelemmerde. Men achtte het daarom noodig, dat die priester uitAbcoude geweerd werd. In het rapport wordt verder gesproken over zekeren PeterClaesz, een Amsterdammer, -die te Abcoude woonde, in het ge-heim doopte en trouwde en zich uitgaf voor duivelbezweerder,die de macht had om te kunnen onttooveren. De visitateursdrongen er op aan om hem onder correctie uit Abcoude te ver-wijderen om, zooals zij zeiden, den Gereformeerden godsdiensteens voor altijd van zulke moedwillige verstoringen te verlos-sen. Verder wordt meegedeeld, dat de kerk schoon en groot wasmaar slecht onderhouden en nog veel minder gezuiverd van de,,reliquien van 't pausdom&quot;. Een pastorie was er niet. Een huis vroeger aan Ds. CornelisAnthonissen als woning aangeboden, indien hij als

predikantte Abcoude zou komen, was verkocht. Er was alleen een ver-vallen huis, dat aan een der vicarien toebehoorde. Koster en schoolmeester was toen Quirijn Dirxssen, die ver-kaarde, dat hij derde subdelegatus was, maar dat zekere Mr.Roelof de schilder te Utrecht beweerde de rechtmatige kosterte zijn. Als vaste jaarlijksche inkomsten genoot hij een somvan 22 gulden, benevens i2'/2 stuiver voor het stellen van deklok en verder 't geen voor het luiden van de doodsklok gegevenwerd. Van hem wordt gezegd, dat hij gantsch Katholiek enweerspannig aan den predikant was, dat hij niet in de kerk wil-de zingen en het ook niet kon. De kerkmeesters werden toen benoemd door den Maarschalken het gerecht van Abcoude. Zij deden rekening en verantwoor-ding aan den Maarschalk en aan de gemeente, die daarvoor bijklokslag opgeroepen werd. Een bekend Amsterdamsch priester, Sixtus Sybrandus,(Oostervirum, ook wel Visscher genoemd), overste van het Be-gijnhof te Amsterdam

kwam meermalen naar Abcoude om daarIe preeken. Toen hij eens in 1601 voor een groote menigte boe-ren eene predikatie hield, verschenen de predikanten van Ab-coude en Ankeveen om met hem te redetwisten. Sybrandus washiertoe bereid, maar verzocht den boeren om heen te gaan, op-dat zij zich, zooals hij zeide, niet zouden ergeren aan de taal van





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1926 33 geeft een merkwaardigen kijk op de toenmalige toestanden! Ook de eigen geloofsgenooten maakten het den pastoors nietaltijd even aangenaam. Daar kon pastoor Gerardus van Delden,die door pastoor van Aelst een vreedzaam maar vreesachtig manwordt genoemd, van meepraten, 't Was hem nog niet gelukt een Mr, Johannes Visscher, aetatis 38, 1637. kerk te stichten, wel ondervond hij telkens moeiel ij khedeii metvele zijner parochianen, die door vreemde priesters daartoe aan-gespoord in hunne wederspannigheid bleven volharden. Vooral een pater Franciscaan uit Vlaanderen, BenedictusBrixius, die zich eerst in den Bijlmer had gevestigd, droeg er hetzijne toe bij om de verwijdering steeds grooter te maken. Hijwordt in de Historie van 't Bisdom Utrecht een onderkruipervan pastoor van Delden genoemd. In een verslag van Jacobus
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