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.

