










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.




