


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 L. S. Ofschoon bij het ter perse gaan van dit jaarboekje hetooriogsnieuws bijna alles overstemt, meenen wij toch met deuitgave te mogen voortgaan, in de stille hoop, dat ons vader-land niet in den oorlog zal worden meegesleept. Aan allen, die aan de samenstelling medewerkten, betuigenwij onzen dank voor de moeite, die zij zich hebben willengetroosten. Voor de inzending van bijdragen over geschiedenis, monu-menten, zeden of gebruiken, enz. betreffende de omstreken vande Vecht, houden wij ons gaarne aanbevolen. Zij kunnen danin een volgend jaarboekje worden opgenomen. J. G. Th. GREVENSTUK.L. J. VAN DER HEIJDEN.J. W. VERBURGT. 29 Augustus 1914.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 XI Art. 11. De besluiten tot: 1&quot; vervreemding van eigendommen van het genootschap, 2&quot; opheffing van het genootschap, 3&quot; verandering der statuten,worden genomen op eenc vergadering, waar minstens '-/':( derleden aanwezig is. Komt in eene vergadering een dezer onderwerpen in be-handeling en is het verelschte aantal leden niet aanwezig, dankan daaromtrent geen besluit worden genomen, maar wordtbinnen eene maand eene nieuwe vergadering uitgeschreven,waarop met meerderheid van stemmen kan beslist worden doorde aanwezigen. Art. 12. Alle overige besluiten worden genomen met meerderheidvan stemmen. In de algemeene vergadering van het laatste genootschaps-jaar, wordt beslist over de verlenging van den duur van hetgenootschap. Aldus vastgesteld op de algemeenevergadering van 8 Juli 1914.

















































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 14 den slaghamer van het uurwerk. We zijn hier dus bij het hartvan den toren en naar zijne slagen regelt zich de Sypscheburgerij en gemeente bij haren arbeid en hare samenkomsten.Jammer dat die hamer al te veel meedoet aan werkstakingen.Reeds in eene instructie voor den koster uit de zeventiende eeuwstaat dit: hij zorge, dat de klok behoorlijk op tijd slaat. Ditvoorschrift, dat een stukje geschiedenis uit 1600 en zooveel doetraden, blijft zijne beteekenis houden tot in deze twintigste eeuw.Thans zijn we weer beneden. U, mijnheer Niftarlake, mijnhartelijke dank voor uwe gewaardeerde belangstelling, en mijnebeste wenschen voor uw Oudheidkundig Genootschap, dat ijverighelpt om de heugenis van oude tijden te bewaren.L.                                                                               V.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 16 Het dorp ZUYLEN, volgens Alting, (Notit. German. Inferior.2 part., bl. 173.) geheeten Thule, in een Donatiebrief van denjaare 838. Het Huys te ZUYLEN, leenroerig aan den Gesliciite vanUitrecht; waar mede, den 28January A&quot; 1695, de Heer REYNAUDVAN TUYL VAN SEROOSKERKEN is beleend: thans nog alsbaUenverblij'f in gebruik. De Lust-Plaats VECHTENSTEIN, thans nog als buitenplaatsin gebruik. Het Dorp MAARSSEN, wiens benaaminge de Oudheidmin-naars gaarne zouden trekken, met Hortensius, van de Marsi ofMarsaci, oude Duitsche volkeren: hoewel ik mij liever aan dezijde van die geene zou begeeven, die dezelve van de maaren,moeren en Broekken, laage en natte velden, afhaalen. BOELESTEIN (Een Aadelijk Sticht der Heeren OORDYNEN),thans nog als buitenverblijf Bolestein in gebruik.

DOORNBURG, een Landhuys, vereeuwigd door het aange-naam Gedicht van Juffrouw Catryna Lescaille, te vinden bij/ac.van Royen, in zijn Landleven, 116 bl, thans nog als buitenver-blijf in gebruik. HARTEVELD, thans nog het buitenverblijf Herteveld. ELSENBURG. Het huis is gesloopt, de naam is echter be-waard gebleven in een boerderij, welke op den overtuin van dezevoormalige Plaats staat. De Plaats SOETENDAAL is gesloopt. Het Huys GOUDESTEIN. Deze Plaats ter eeren heeft deHeer Constantijn Huijgens wel eer drie Puntdichten op hetpapier gesteld; thans nog als buitenverblijf in gebruik. Het Rechthuys van MAARSSEVEEN. Wat ondertusschen deHeerlijkheid van Maarsseveen aangaat, verzuimenis en Krijgs-orkaanen hebben veel papieren verdonkerd en vernield. De voorstelling van een zwart varken op het voormaligeuithangbord is door oudere inwoners nog niet vergeten;

thansstaat hier een optrek Buitenlust; terwijl het rechthuis naar deKaatsbaan te Maarssen is verplaatst. De Lust-Plaats HOOGEVECHT; thans boerenwoning. OTTERSPOOR, de Lust-Plaats van JACOB VAN LENNEP,thans het buitenverblijf Leeuwenburg. Het Landhuys GANSENHOEF, thans nog als buitenplaatsin gebruik.





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 26 is zulks niet het geval, 't Is daarom wellicht dienstig in dit jaar-boekje meer bekendheid te geven tot wier gedachtenis ze zijnopgehangen, omdat niet altijd aan lederen belangstellende de ge-gevens daartoe ten dienste staan. Het derde rouwbord in het westelijk ruim der kerk draagtgeen naam, maar wel de wapens en sterf tedatum: O. 19 Martii1676. De wapens wijzen uit, dat het werd opgehangen termemorie van: Elisabeth Anna van Wassenaar van Warmond, Stiftsjuffervan Bergen in Henegouwen, gemalin van Anthony vanLynden, Heer van Cronenburgh, Loenen, Mijnden, Loos-drecht, Loenderveen, Muydevelt, Teckop en Grunsfoort Boven de galerij zien we een rouwbord met wapen en slerftedatum: Obiit XII November MDCCXIIl. Het herinnert aan: Adriaen Wittert van der Aa, Heer van Cronenburgh, Loenen, Klincherland,

Grijsoord en Vlaardingerambacht. Aan de oostzijde hangen twee borden met de data: 28Getob.1684 en 17 Juni 1685. Zij hooren aan: Frans van Lynden en Elbert van Lynden, beiden jonggestorven zonen uit het tweede huwelijk van Anthonyvan Lynden met Cornelia Anna van Issendoorn a Blois,gesloten 17 Mei 1681. L. J. V. d. HEIIDEN, R. K. Pr.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 29 Aelwerige ') Arent, die trock het ierste mesTuege Piete Kranck-hooft, een korselige 2) Kes; Maer Brangt van Kaellenes,Die nam een greep ^), hij kreech een keep ''), Mit noch een boer vijf zes. De meysjes die liepen, en lieten dat geschil, Kannen noch kandelaers, noch niets en 5) stonger 6) stil: Maer Kloens die stack, en hil '^)So dapper uyt, dat een Veenpuyt «) Daer doodt ter aerden vil. Sijmen nam de rooster, 9) de beusem en de tangh,En wurrepse 'O) Ebbert, en Krelis vuer de wangh, Het goetjen ging sen gangh.Het sij deur 't glas, of waer 't dan was, Mijn blijven was niet langh. Ghij Heeren, ghij Burgers, vroom en wel gemoet.Mijdt der Boeren Feesten, sij sijn selden so soet, i') Of 't kost yemandt sijn bloet,En drinckt met mijn, een roemer Wijn: Dat is jou wel soo goet. Vreeland.                                                                   A. J. P. 1) 

aelwerige = gemelijk. 2)  korselige == lichtgeraakt. 3)  greep = mestvork. 4)  keep = snee. 5)  noch niets en = en niets. 6)  stonger ^= stond er. 7)  hil uyt ^ weerde zich. 8)  Veenpuyt = Veenboer, d. i. hier boer uit Vinkeveen. Puyt is eig. kikker. 9)  de rooster = het vuurrooster. 10)  wurrepse ^= wierp ze. 11)  soet-- zachtaardig.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 36 De toren heeft een oud uurwerk met ijzeren kolommenop de hoeken, met Dorische kapiteelen en basementen. In het tor en por taal is een kruisgewelf, met een Chris-tuskop als sluitsteen; de ribben eindigen in kraagsteenen; opdrie van deze kraagsteenen is een masker of momaangezichtgebeeldhouwd; op den vierden een wapen, bestaande uit driebladen, geplaatst twee boven en een onder, en boven dezebladen een vijfpuntige ster. Het koor wordt van het ruim der kerk afgescheiden dooreen prachtig, vroeg-renaissance Koorhek. Toen in den jare 1672 Abcoude door de Franschen ge-plunderd werd, moest ook de kerk het ontgelden. De vijandenstaken in den nacht van 17 November 1672 de kerk op tweeplaatsen tegelijk in brand. Door de vereende krachten vanAbcoude's inwoners en eenige Staatsche soldaten uit Weespwerd

zij voor algeheele verwoesting bewaard. Intusschen wasdoor dien brand veel vernield, wat later nimmer hersteld iskunnen worden. Van de fraai beschilderde kerkramen bleef nietsover. Het orgel, gemaakt in 1633 door den te dier tijd beroemdenG. van Pisa, werd onbruikbaar. ') Ook het prachtige koorhekwas reeds aan het branden, doch werd gelukkig gered. Om debrandplekken onzichtbaar te maken, werd het onderstuk jammerlijkbeschilderd, alsof het marmer ware. Onder leiding van Jhr. B.W. F. van Riemsdijk is het koorhek in 1897 geheel gerestaureerd.De verflaag werd weggenomen; twee kolommen naast de door-gang moesten worden bijgemaakt en naar de overblijfselen ofsporen der oude polychromie, welke bij de restauratie voor dendag zijn gekomen, werd het geheel hersteld. Uit denzelfden tijd als het koorhek is de preekstoel.Ook deze is met knap beeldhouwwerk in de paneelen

versierd;toch staat hij eenigszins in uitvoering bij het koorhek achter. Het klankbord en het voetstuk werden in 1897 bijgemaakt.De kuip heeft zes paneelen. Het naar het koorhek toegekeerdepaneel is niet versierd. Oorspronkelijk hing de preekstoel tegenden tweeden pilaar van den zuiderbeuk. Op de andere paneelen zijn achtereenvolgens gebeeldhouwd:Lukas met den os: Johannes met den arend; johannes, die Jezusdoopt; Markus met den engel en Mattheus met den leeuw. Het 1) Oeheym-Schrijver van Staat en Kerke der Vereenigde Nederlanden, beginnendemet die van de Provincie Utrecht. 1759. Zie onder: Abcoude.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 37 tweede paneel vormt de deur. Verschillende huisteekens zijn opte merken, zoodat vermoed wordt, dat verschillende werkliedeneraan gearbeid hebben. De koperen lezenaar van den preekstoel, uit de eerste helftder 18^ eeuw, is versierd met de wapens van Utrecht enAbcoude-Baambrugge. Het doophek van eikenhout en van snijwerk voorzien,dateert uit de eerste helft der 17^ eeuw. Uit denzelfden tijd zijnde beide koperen blakers. De koperen doopboog en de lezenaarvan den voorlezer zijn uit het laatst der 17^ eeuw. Ook eenige banken verdienen onze belangstelling. Zij





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 39 wapens van den Ambachtsheer Th. de Leeuw en zijne echt-genoote, Maria de Smeth '), geflankeerd door twee grooteleeuwen van wit marmer, hebbende als harlschild het wapender gekochte heerlijkheid: drie zuilen van zilver op een veldvan keel. Daaronder staat op een lint: HiC TERMINVS H^RET^)ANNO                                                          1723 I. B. NYS. De poort is van zwart marmer. De sluitsteen, een vrouwe-kop, is van wit marmer. Op de eene kolom zijn aangebracht, in wit marmer, dekwartierwapens van den Ambachtsheer Th. de Leeuw: de Leeuw,d'Hoschepied, de Clarces, Beek. Op de andere kolom die vanMaria de Smeth: de Smelh, Ter Smitten, Engels, Wolters. Hetbeeldhouwwerk is van den architect of beeldhouwer L B. Nijs. Door het ijzeren hek binnentredende zien wij op den voor-grond eene blauwe zerk, welke tot

sluitsteen van den grafkelderdient. Hierop in wit marmer een relief, voorstellende een engel,die met een pijp aan den mond bezig is zeepbellen te blazen:zinnebeeld van de broosheid des levens. Daaronder de spreuk: SPES 3)ALTERA vnjE Aan den wit-gestucadoorden muur hangen de wapenbordenvan de Leeuw en zijne vrouw.Op het eerste lezen wij MOBILISSIMO . AMPLISSIMO . VIRO 4)THEODORO . DE . LEEVWTOPARCHAE . IN . ABCOVDE . ET . BAMBRVGGECAPITVLI . DIVI . PETRI 1)    Archief Kerkvoogdij. 2)    Hier hangt de eindpaal. 3)    Er is hoop op een ander leven. 4)    Voor den hoogedel gestrengen heer Theodorus de Leeuw, Heer van Abcoudeen Baambrugge, Kanunnik van het kapittel van St. Pieter te Utrecht, eertijdsvoor de provincie Utrecht afgevaardigde naar het zeevaartkundig genootschapvan Zeeland en van de West-Indische Compagnie te Amsterdam; heemraad vanhet

bestuur der Lekdijken-Bovendams, hebben de treurende erfgenamen ditgedenkteeken laten plaatsen als bewijs van voortdurende liefde en blijvendeherinnering. Overleden den 7den April 1744 in den leeftijd van 63 jaren.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 43 Op andere zerken: I C DHieronder: twee gekruiste griepen. SYMON REVERSE KUYT EN ANNA KLAS HET RAT VAV AVON TU REV No. 10                          _______________ Buiten de kerk, in den noordermuur lezen wij op tweegrafzerken, beide bovenaan versierd met doodshoofd, gekruistedijbeenderen en guirlande: HIER LEGT BEGRAVEN D, HEER lACOBUS DE VOS ZEDERT DEN IA ARE 1756 PREDIKANT TE NIEUW VOSMEER. 1766 TE LIEFKENSHOEK; 1770 TE GAPINGE DEN 10 SEPTEMBER 1775 TE ABCOUDE HEBBENDE 25 lAAREN IN DEN DIENST VAN GODS WOORD GEARBEID OVERLEDEN DEN 26 VAN WIJNMAAND IN DEN lAARE 1781 IN DEN OUDERDOM VAN 53 lAAREN 1 MAAND 6 DAGEN 4 UREN. W. VAN GULPEN NOTARIS TE ABKOUDE OBIIT 8 MAART 1815 In 1828 werd voor 't laatst in de

kerk begraven.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1914 44 De Roomsch-Katholieke kerk is uit den laatstentijd; zij is voltooid in April 1888. ') Voor ons doel is belangrijk het mooie orgelfront, uit den tijd der vroeg-renaissafice-, ongeveer 1530. Dit orgel-front met balustrade is afkomstig uit de Groote kerk van Gouda;het werd in 1745 verkocht aan de Luthersche gemeente te Gouda enis in November 1900 door het R. K. Kerkbestuur van Abcoude aan-gekocht voor circa 700 gulden. 2) in het Maria-altaar is een b e e 1 dder H. Maagd geplaatst, hetwelk dateert uit het begin der16e eeuw. Het werd in 1888 bij de verbouwing der pastorie opzolder gevonden. Vanwaar het afkomstig is, is niet bekend. Eengipsafgietsel van dit beeld is te zien in het AartsbisschoppelijkMuseum te Utrecht. 3) Zeer kostbaar en fraai bewerkt is een geborduurd rug- 1)  Geschiedenis van de Parochie van de H.H. Cosmas en

Damianus te Abcoudedoor D. Huurdeman, Kapelaan te Abcoude bl. 83. 2)  Geschiedenis van de Parochie enz. bl. 85 en 86. 3)  Geschiedenis van de Parochie enz. bl. 83.
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