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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 VOORWOORD. De uitgave van het Jaarboekje is in deze tijden een heeleonderneming. Drukwerk en papier vragen thans zooveel kosten,dat meerdere uitgaven op historisch en oudheidkundig gebiedeenvoudig zijn gestaakt. Ons Jaarboekje durft dit jaar weerverschijnen. Misschien moge ook deze uitgave getuigen van vermetelheid,maar de Redactie blijft optimistisch gestemd omtrent de vrij-gevigheid der leden, die al te goed begrijpen, dat de contributiete laag, veel te laag is. De penningmeester zal op de welwillendheid der leden eenberoep doen, want het zou te betreuren zijn, als Niftarlake'sJaarboekje zou verdwijnen. De Redactie blijft vertrouwen in de sympathie der leden envraagt bij voorbaat om blijvende medewerking. DE REDACTIE
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 Stamlijst der Heer en van Abcoude. Ons jaarboekje van 1930 bevat eene genealogische lijst vande Heeren van Abcoude, die echter geen aanwijzing bevat uitwelke bron deze lijst is samengesteld^). In dat van 1934'-)vinden wij er wederom een bewerkt naar de gegevens uit hetboek ,,Les van Zuijlen, seigneurs d'Abcoude, Gaasbeek, Wijketc.&quot; door Dr Obrees. Alle gegevens hierin zijn gebaseerd opcharters en officieele oorkonden. In een dissertatie bespreekt deschrijver o.m. een Brussels handschrift*). Het is een kroniek,zooals er in de 2e helft der 15e eeuw vele geschreven zijn. DitBrussels handschrift bevat een hoofdstuk ,,Apkoude en Gaes-beeck&quot;, geschreven in het Latijn. De zooveel woordelijke ver-taling luidt als volgt: In het jaar 1320 was Ridder Zweder Heer van Abcoude. Hijwas de voogd van Simon van Haarlem, zoon van Hendrik vanDiepenheim. Zweder was ook Heer van

de stad en het KasteelWijk bij Duurstede, welke stad verdeeld is in twee kleinestadjes. Het eene stadje nabij de Lek of Rijn gelegen, houdthij in leen van den Hertog van Gelderland en het andere stadjemet het Kasteel van den Bisschop van Utrecht. Zweder stamdeaf van Apko, een Friesch edelman, die een bosch gekocht hadvan den Bisschop van Utrecht, waar nu het door Zweder ge-bouwde Kasteel staat, hetgeen hij met dat woud Abkeswoudegenoemd heeft en dat nu door samentrekking Apkoude genoemdwordt. Daarom voerde Zweder een ander wapen dan Apko,wiens wapen een zwarte wolf op een goud veld was, terwijl hetwapen van Zweder drie zuilen waren. Deze Zweder huwde Mabelia, dochter van Johan, Heer vanArckel, bij welke hij verwekte Gijsbert, zijn opvolger, Johannesen Mabelia. In het jaar 1347 stierf Zweder en werd begraven in deParochiekerk van Wijk bij Duurstede. Zijne echtgenote Mabeliastierf in 1340 en werd in die zelfde kerk

begraven. Zijn zoon Gijsbert werd Heer van Abcoude en Wijk bij Duur-stede. Hij kocht de heerlijkheid Gaasbeek en huwde Johanna, 1)   A.F.van Goelst Meijer, Genealogische lijst van het geslacht Abcoude. 2)   Mr R. van Royen, De Heerlijkheid Abcoude. ??') W. F. Andriessen, Historia Dominicorum de Teysterband, Arckel etc.Academisch Proefschrift 1933.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 dochter van Hoern, bij wie hij verwekte Willem, Heer vanAbcoude en Vv^ijk bij Duurstede en Zweder, Heer van Gaasbeek. Gijsbert van Abcoude heeft een Kapittel van tien Kanunnikengesticht in de Parochiekerk te Wijk bij Duurstede en stierf inhet jaar 1376 en Johanna on St Maartensdag 1356; beide zij&quot;begraven in de collegiale kerk bij hunne ouders. Willem, deoudste zoon van bovengenoemde Gijsbert werd Heer van Ab-coude en Wijk bij Duurstede. Hij huwde Maria, dochter van denHeer van Walecourt, bij wie hij verwekte Gijsbert, Maria enJohanna, de echtgenote van Johan, Heer van Brederode. Johannes en Gijsbert zijn gestorven zonder kinderen na telaten, de eene op de tocht naar 't Heilige Land en de anderein Wijk bij Duurstede, alwaar hij begraven werd in het Kloosterder Heilige Orde der Predikheeren, in het jaar 1366. Willemvan Abcoude, die het Karthuizer Klooster bij Utrecht rijkelijkbegiftigd

had, stierf Mei 1407, zijne vrouw was reeds gestorvenin 1402, beiden zijn begraven in het Karthuizer klooster, dat zijplechtighjk door hun bezittingen en geld hebben opgericht. Hundochter Maria stierf in hare jeugd, hun dochter Johanna is ineen klooster gegaan en stierf 10 Januari 1411. Zweder, deandere zoon van voornoemde Gijsbert, huwde de dochter vande Graaf van Liningen, bij welke hij verwekte Jacob, Heer vanGaesbeek, Abcoude en Wijk bij Duurstede, van Putten en Strijen,en Jolenta, een zeer schoon meisje, dat met Hubertus, Heervan Culemborg trouwde in 1392. De eerste steen van het Karthuizer Klooster, ten Noordenbuiten Utrecht, werd gelegd door Zweder, hetgeen hij rijkelijkheeft begiftigd en voorrechten geschonken. Hij heeft het ge-bouwd op aanraden van frater Tyman Graeuwaart, die de eerstePrior ervan werd. Zweder stierf in 1400; hij is begraven bijde Karthuizers, buiten Utrecht. Jacob, de zoon van bovenge-noemde Zweder, werd nu Heer van Gaasbeek,

Abcoude, Wijkbij Duurstede, Putten, Strijen en Erfmaarschalk van Hene-gouwen en later Vice-Graaf van Holland. Hij had achtereen-volgens twee vrouwen, waarvan de eerste heette Johanna,dochter van den Heer van Lienghen, bij welke hij verwekteAntonius van Gaasbeek, die zonder kinderen na te laten over-leed in 1329 en begraven werd in Henegouwen. Na het overlijdenvan zijn eerste vrouw trouwde hij Margaretha, dochter vanSchoenvorst, bij wie hij kinderen kreeg.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 9 De afgebroken koepel aan de Vechtzijde, uit het einde der18e eeuw staat ook in Jaarboekje 1927 afgebeeld. Het klimopwoekert er welig ter zijde van de ramen. In zijn uiterlijke ver-schijning kwam hij, behalve de bedaking overeen met de zes-hoekige tuinkoepel in klassicistische stijl op de Noordhoek vanhet landgoed Vechtoever, hij werd door Dr Van Luttervelt be-schreven in zijn ,,Buitenplaatsen aan de Vecht&quot; (blz. 223).,,Ook hier langgerekte groote boogvormige ramen, en zuiltjesals stutten onder het overstekende dak.&quot; ,,Niemand minder danWillem van Leusden,&quot; zoo schreef Dr Jac. Zwarts, ,,heeft detragiek van vervallen grootheid in het stoere koper vastgegriften aldus de melancholieke schoonheid van deze verwilderde,verlaten, ouden hof tot een werk van ontroerende schoonheidherschapen. Woest groeide er het oude hout, wild slingerdenzich de takken en bladeren

tegen de oude vervallen koepel aanhet water, somber en weemoedig tegen den lichtenden achter-grond van het oude dorp.&quot; Aan de Oostzijde zag men vroeger de toegangsweg met heknaar het huis Termeer, dat in 1903 werd verkaveld tot eenbouwterrein, dat thans de buurt ,,0p Termeer&quot; omvat metmeerdere woningblokken en villa's. Verder vinden wij aan de Breedstraat nabij de Vechtbrug debrouwerij Slijkenborg, later genoemd de Eenhoorn. De koper-gravure met enkele klapbrug en brouwerij door H. Schouten,jgeeft ons een ,,gezicht op het dorp Maarssen&quot;. Later werd debrouwerij ingericht tot logement de Eenhoorn, dat door deUtrechtse Studentenwereld groote vermaardheid kreeg, totdatdit groote gebouw ,,met fraai en tuin en aardige zitjes aan derivier&quot; (Craandijk) in 1885 plaats maakte voor den bouw vanR.K. kerk en pastorie. Een afbeelding van het voormalige hotelstaat afgebeeld in het Jaarboekje van 1941. Door de

opgaandedakenpartij, de monumentale toren kreeg de Breedstraat aandie zijde, waar toen nog langs een gedeelte een sloot liep, zijnvoornaam aspect, dat niet weinig werd verhoogd door de metklimop begroeide muren. Wijlen Mgr Dr Ariens had dit inEngeland bij meerdere torens en dorpskerken gezien, en datdeed hem besluiten ook hier deze schilderachtige begroeiing metklimop toe te passen. Inderdaad, klimop geeft aan het gebouwiets eerbiedwaardigs en pittoresk, dat vreemdelingen in Maars-sen aanstonds treft. Op het gebouw zelf heeft deze beplanting,
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 Abcoude en omgeving. In ons Jaarboekje, tijdschriften, dag- en weekbladen ver-schenen artikelen over Abcoude. In het navolgende is het mijnebedoeling een kort overzicht te geven hoe het ontstaan is, water gewijzigd en veranderd is en wat gebleven is. Abecenwalde, d.i. het woud van Abbeke (verkleinwoord vanAbbe, een Friesche naam), is bekend door eene oorkonde van1085, waarin de Bisschop van Utrecht aan het Kapittel vanSt Jan de eene helft van het veen in Midreth (Mijdrecht)schenkt, waarvan de andere helft zal behooren aan de bewonersvan Abecenwalde. Abcoude ') is blijkbaar de naam van een bosch,Mijdrecht schijnt door de uitgang ,,drecht&quot; met de eerste letter-greep een water aan te duiden'^). Op de open plekken in ditbosch zullen de allereerste bewoners hunne hutten gebouwdhebben en toen een Heer van Zuijlen in ± 1250 zijn slot bouwde,zullen zij zich ter wille

van hunne veiligheid wel in de nabijheidervan zijn gaan vestigen en kozen zij ter bescherming tegenhooge waterstanden het hoogst gelegen deel van den omtrekuit, dat gelegen is op het punt waar de Angstel zich in tweetakken, het Gein en de Holendrecht, verdeelt. Op deze hoogeplaats werd in ± 1450 de nog bestaande kerk gebouwd. De wegdie vanaf die kerk door het dorp loopt, draagt van oudsher denaam Hoogstraat. Het is niet zeker of Gijsbert van Abcoude,die in verschillende charters genoemd wordt of zijn zoon Swedervan Abcoude, de bouwer is van het slot. Vast staat echter, dathij daartoe eveneens een bij uitstek gunstig gelegen plaats uit-koos, n.1. het punt, waar de Angstel twee kleine takken afgeeftdie zich te samen weer vereenigen en dan als het riviertje deWinkel verder zijn weg vervolgt. Daardoor ontstond een stuk J) Dr K. Heringa, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederstigt.2) Waarschijnlijk de Mye, een watertje dat bij Bodegraven in

de Rijnloopt.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 21 slechts het aantal lidmaten en bedenke hierbij, dat men bij deKatholieken reeds op jeugdigen leeftijd lidmaat wordt. Aan-gezien deze laatste de meerderheid hadden, zouden deze volgensde voorwaarden der staatsregeling recht hebben gehad hetKerkgebouw te naasten. Bij de verdere onderhandelingen is mentot een vergelijk gekomen en is de kerk eigendom der Ned.Herv. Kerk gebleven. In het jaar 1887 verbouwden de Katho-lieken hunne oude kerk tot pastorie en stichtte er naast detegenwoordige. Volgens de gemeente-atlas van Kuyper waren deze getallenin 1867 Abcoude Proostdij 1225 inwoners, voor Abcoude Baam-brugge 1400 inwoners. Uit de gegevens omtrent de besturen vanhet gewest Utrecht waren ze voor Abcoude Baambrugge 1425,Abcoude Proostdij 1697 en op 1 Januari 1950 bedroeg het zielen-aantal van Abcoude 3615. BOTSHOL Onbekend maakt onbemind, en zoo

was het ook met Botshol,bijna niemand kende het. Doch het kan verkeeren en er is inden laatsten tijd, nu er eenerzijds pogingen in het werk zijngesteld voor droogmaking en zandzuiging en anderzijds om hetals natuurmonument te behouden, veel over geschreven, zoowelin het plaatselijk weekblad als in de groote dagbladen. Langentijd geleden was Botshol ^) veel uitgestrekter en is het grootstegedeelte er van uitgeveend en daardoor tot een groote waterplasgeworden, die in 1873 drooggemaakt is en opgegaan in hetwaterschap Groot-Mijdrecht. Het kleinste gedeelte, het tegen-woordige Botshol, is eerst veel later uitgeveend, waartoe in hetjaar 1777 werd besloten. De spraakmakende gemeente noemdehet steeds ,,Boksol&quot;, zooals de afbeelding naar het origineelafkomstig uit een pleizierjacht in het Scheepvaartmuseum teAmsterdam aanwezig, ook aangeeft. De foto werd mij door denDirecteur van het museum toegezonden met de vraag of ik

somsinlichtingen kon geven omtrent de beteekenis van de daaropvoorkomende letters, een puzzle waarop ik tevergeefs mijnekrachten heb beproefd. Het werd ook zoo genoemd in de ordon-nantie '?^) die in 1613 vastgesteld werd door de stad Amsterdamomtrent het brugloon bij het passeeren van de groote brug te 1)   Zie kaart Bernd. du Roy. 2)   Oud Archief Amsterdam. Afd. Ambachtsheerlijkheid, Ouder-Amstel.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 25 meer overgebleven, het langst hield het vischrecht stand dochook dit is thands vervallen, want schrijver dezes, die in waterhem toebehoorend palingfuiken had uitgezet, werd door denHeer Volker een proces aangedaan wat genoemde heer verloor.Hierop werd het Waterschapsbestuur, die het vischwater voorzooverre eigendom van het Waterschap publiek verpachtte, eenproces aangedaan dat eveneens ongunstig voor den heer Volkerverliep, maar denkende drie maal is scheepsrecht deed nu deheer Volker een ander ingeland, die eveneens in zijn eigendomvischte, weder een proces aan, wat insgelijks door hem verlorenwerd. Zoo zien wij ook hier gebeuren wat indertijd ook met deHeerlijkheid Abcoude geschiedde dat van alle rechten, batenen inkomsten niets meer is overgebleven dan alleen de naam.Nu is Botshol nog een heerlijkheid maar in een anderen zin,het is een heerlijkheid

waar flora en fauna het oog bekorenen de haastige mensch in de serene en prachtige natuur vanBotshol tot rust komen kan. STOPPELAARSBRUG, STOKKELAARSBRUG,STOCKEKEBRUGIn het placaatboek ^) van Utrecht wordt deze brug in 1593Stoppelaarsbrug genoemd, evenzoo op zeer oude kaarten en ineen acte van Antipas Tredee -), notaris te Abcoude van hetjaar 1730. In deze acte legateert Joh. de La Croix, wonende opde buitenplaats Oldenhof nabij de Waverbrug of Voetangelbrugaan het schooltje aan de Stoppelaersbrugge onder de geregtevan Abcoude 40 jaren lang jaarlijks en ieder jaar eene som vantien gulden. Waarschijnlijk heeft hij kinderen gehad, zoo niet,dan deed hij deze schenking terwille van de buren, aangeziendoor de slechte wegen des winters de scholen te Abcoude ofte Ouderkerk moeilijk te bereiken waren. Deze school bestaatthans niet meer. In het denombrement ^) van het leengoedLoenersloot van 1476 vinden wij onder

de eigenaren van landte Ouderkerk die leenplichtig waren aan het Huis Loenerslooto.m. Hildegonda Frederic Symons dochter II/2 mergen lantsgelegen tot Ouderkerk op geen (e) sijde van Stockekebrugge teverheergewaden met een jair renthen. ? 1) Placaatboeken van Utrecht, dl II, biz. 416.'2) Notarieele protocollen,. Rijks Archief Utrecht.3) Dr A. Johanna Maris. Nederl. Leeuw, Jan. 1949.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 27 tot 1853 toen na een expresselijk onderzoek met negatief resul-taat besloten werd in het vervolg geen gelden daarvoor beschik-baar te stellen. Nu gaat Abcoude klagen bij de Staten vanUtrecht en wordt door de Hoofd-Ingenieur van de Prov. Water-staat geantwoord dat ook hij heeft laten onderzoeken wie onder-houdsplichtig was maar daarin niet geslaagd te zijn. Hiernawerd gecorrespondeerd tusschen de Staten van Noord-Hollanden Utrecht en de gemeentebesturen van Ouderkerk en Abcoudeom van gemeentewege de brug gezamenlijk te onderhouden.Ouderkerk was hiertoe bereid maar schrijft, de brug ligt overhet riviertje de Waver waarvan de stad Amsterdam sedertonheugelijke tijden het vischwater verpacht en stelt nu als voor-waarde dat dan Amsterdam de voordeelen van dat vischwaterafstaat. Amsterdam is daartoe niet bereid en nu trekt Ouder-kerk zich terug en bleef de zaak

hangende. In het jaar 1873komt eene onverwachte redding in deze netelige questie. Tengevolge bedijkingswerken voor de droogmaking der Rondeveen-sche plassen zal de Nessersluis vervallen welke uitvaart uit deRondeveenen verschaft op de Waver. De Maatschappij totdrooglegging dezer plassen vraagt vergunning om de beidebruggen, n.1. de Voetangelbrug en de Stokkelaarsbrug te ver-anderen onder beding dat zij zich tot voortdurend onderhoudzal verplichten, welke voorwaarden door beide gemeenten aan-vaard zijn. Hierna werd de oude pittoreske stenen boogbrugafgebroken en vervangen door een wanstaltige draaibrug. VOETANGELWEGIn de tijden toen Nederland nog onbewoond was, maaktende rivieren hun eigen bedding en zochten dus de laagste plaat-sen op, vandaar hun grillig en kronkelend verloop. Het niveauvan de zee was toen aanmerkelijk lager maar toen Nederlandbewoond werd en het zeepeil voortdurend hooger werd en

degroote rivieren veel water moesten afvoeren en daardoor totoverstroomingen aanleiding gaven, deed zich de behoefte ge-voelen om door het aanleggen van dijken zich daartegen tebeschermen. Een natuurlijk gevolg hiervan was, dat men dezedijken tegelijkertijd als voetpad en van lieverlede door ver-harding als verkeersweg ging gebruiken. Wij zien dan ook datalle verkeerswegen om Abcoude loopen over de v/aterkeerings-dijken en zoo zij dit niet doen, eerst veel later aangelegd zijn
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 33 eeuwen steeds hooger is geworden en de bodem voortdurendgezakt is. Hierdoor is het mogelijk geworden dat bij stormenen stormvloeden zooals de Elisabethsvloed er een geweest is,deze bosschen vernietigd zijn. Tijdens de bezetting door de Romeinen in de eerste eeuwenonzer jaartelling van een deel van ons land, begonnen deze methet aanleggen van dijken langs de groote rivieren, die zij dantevens gebruikten als heirbanen voor hunne troepen. Toen onzestreek in de latere eeuwen bewoond werd, werd door de eerstebewoners de Zuiderzeedijk aangelegd, die zich verder voortzetteals IJdijk en Wendeldijk, om de daarin voorkomende waterenwaren toen nog geen dijken. Ten einde zich bij hooge storm-vloeden voor overstroming te behoeden werden in deze waterenhier en daar dammen gelegd. In Amestelle nabij de uitmondingin het IJ '), waarnaar de later in de nabijheid dezer dam

ge-stichte stad zooals bekend is haar naam heeft gekregen. Dezedam werd later verlegd op de plaats der tegenwoordige Vijgen-dam. Zoo was er in de Vecht boven Breukelen nabij Otterspooreen dam, welke later werd vervangen door de Hinderdam nabijNigtevecbt, in de Gaasp nabij Weesp lag de Gaasperdam, in deHolendrecht nabij Ouderkerk de Bennincksdam. In de Drechtde Bilderdam, in het Gein tegenover de Ruwielswal de dam in't Gein -). In de Aa bij Nieuwer ter Aa, waarlangs de Angstelzijn weg vervolgde om bij Breukelen in de Vecht uit te monden,werd eveneens een dam gelegd. Om de scheepvaart niet tebelemmeren werden in deze dammen sluizen gemaakt, of overde dammen ,,Overtoomen&quot; aangelegd. Dat er over deze dammenvaak heftige geschillen ontstonden is verklaarbaar, want daar-door konden de landen, die voor deze dammen lagen, hun waterniet meer afvoeren en werd dan ook de dam in de Aa herhaal-delijk door lieden uit

het Sticht verwijderd totdat op 17 Juli1530 te Amsterdam eene vergadering werd belegd waarin JanBenninck aanbood naar Brussel te gaan om aan Karel V deklachten van Amstelland over te brengen en hem van, de ge-grondheid daarvan te overtuigen. Hierin is hij geslaagd enmoest de dam in de Aa door de Staten van Utrecht weder 1)   C. G. 't Hooft, Het ontstaan van Amsterdam. 2)   Zie kaart.
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