
























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 51 eenmaal uit de schoutambten trokken; voor diens voordrachterlangde de in quaestie zijnde ambachtsfceer van de burge-meester krachtens onderhandsche acte eene erkenning van 80gulden jaarlijks, 'waarbij deze bovendien verder gratis de am-bachtsheerlijkheid moest administreeren. Overmatig gunstigkon de betrekking tusschen de twee autoriteiten in casu nietworden genoemd; immers 'het is niet aangenaam om blijvendom niet diensten te moeten verrichten; processen onder henwaren niet vreemd; de invoering van de gemeentewet heefthier aan veel verouderds een gezegend eind gemaakt. Van debenoeming van den beurtschipper had de ambachtsheer iederjaar een inkomst van 100 gulden; deze kwam te vervallen metde invoering van art. 48 van het reglement op het bestuur tenplatten lande, vastgesteld bij K. B. van 1832 JuH 23. Het uit-oefenen van de ambachtsheerlijke vischrechten heeft het

langststand gehouden; de dienaangaande telken jare gesloten wor-dende paohtcontracten leidden tot rechtsgedingen, die echtereen voor den ambachtsheer in elk opzicht gunstig resultaathadden, zij het ook dat zij hem veel geld kostten en menige er-gernis brachten. Sedert dien worden vischvergunningen ge-geven. Met zooveel verdween in de eerste jaren der 19e eeuw ookhet patronaats- of collatierecht van de kerk van Abcoude. Hoehet zoover kwam, kon de minister van Justitie in eigen per-soon in Maart 1863 niet verklaren; eene niet uitvoerige cor-respondentie van dezen erkent uitdrukkelijk dat het recht vanpatronaat van ouds af aan de ambachtsheerlijkheid verbondenis geweest, doch ihoe daarmede eene vrije predikantsberoepingin ,1828 in overeenstemming is geweest, verklaarde Zijne Ex-cellentie ,,voor het oogenblik niet in te zien&quot;. Aldus zijn ook alle andere, eens op goed geld waardeerbarerechten aan hun eind gekomen; geen kosters, geen school-meesters,

geen brugwachter of hoe dan ook, worden nog doorden ambachts'heer meer benoemd. Men mag zich verheugen,dat de huidige gelukkige bezitter van de heerlijkheid AbcoudeBaambrugge de beteekenis van dit proces van afbraak enverval iheeft gevoeld en de mogelijik'heid van kennisnemen daar-van heeft willen bevorderen door het weinig omviangrijke.maar belangrijke, archief aan ihet rijk in bruikleen te geventer plaatsing in het Utrechtsche depot. Maar nog rest den



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 52 ambachtsheer F. K. C. Timmerhans van Abcoude, eenigenkleinzoon van eerdergenoemd'en G. F. W. Th, C, C, in zijnheerlijkheid iels; te zamen met de Ned. Herv. Gemeente vanBaambrugge voelt hij zich nog verbonden aan de doorludhtigeheeren van Gaasbeek door een tweetal minimale stukjes..heerlijke&quot; grond, die in erfpacht zijn uitgedaan voor einde-loozen tijd tegen twee of drie guldens per jaar&quot;). Blijft dan feitelijk ten slotte alleen de voering van denaam voor de 'huidige bezitter naar de regelen van het B. W,krachtens diens inschrijving in de registers van de Burger-lijke Stand ^''), R.VAN ROIJEN. ^®) Sedert aan de gemeente Abcoude-Baambrugge overgegaan. Red,^'') Anterieur aan de totstandkoming van de Burgerlijke Stand zalmen aan de naamcombinatie De Wijs van Abcoude rechtskracht moetentoekennen. De heer G. F. W, Th. C. C, Timmerhans vermocht, na deaankoop der heerlijke rechten in 1847, die

toevoeging niet meer te bewerk-stellige; zij moet bij verrassing van een toenmaligen ambtenaar van deBurgerlijke Stand bij een doopinschrijving van zijn zoon zijn geschied.




