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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1959 Excursieverslag 1959 Op Dinsdag 11 Augustus 1959 verenigden zich weer een aan-tal leden en vrienden van ons genootschap te Utrecht om ge-zamenlijk met de autobus en enkele particuliere auto's de tochtdoor onze gouw te aanvaarden. Hoewel het aantal deelnemers,zijnde 47, ditmaal iets minder groot was dan in de voorafgaan-de jaren, blijkt toch weer telkens dat een excursie-gezelschapniet al te groot moet zijn, wil het, zoals ook nu het geval was,overal op vlotte wijze worden ontvangen en voorgelicht. Bij aankomst te Kockengen bleek wel, dat deze gemeentemoeilijk te bereiken valt, wanneer men er de ophaalbrug aanhet herstellen is, en het deed prettig aan te ervaren hoe speciaalvoor ons gezelschap de brug werd neergelaten. Wanneer menvroeger wel eens een tocht gemaakt heeft naar Kockengen, ge-noot men zelfs tot m het dorp van de landelijke sfeer. Hoe isdat alles aan het

veranderen. Bij de nadering valt nu de uitge-strekte nieuwbouw op, die, als ook de wegenbouw de achterge-bleven gebieden zal hebben ontsloten, van iedere gemeente eenmoderne stad dreigt te maken. Nadat in de raadzaal van het raadhuis kennis was gemaaktmet het gemeentebestuur en van een door het gemeentebestuuraangeboden kopje koffie werd genoten, begaf men zich door deburgemeesterskamer en via een smalle trap naar de zolder,waar zich het streekmuseum voor Kockengen en omstreken be-vindt. Het zou te ver voeren ook maar een beknopte samen-vatting te geven van de vele voorwerpen, die zich hier bevin-den. Zij betreffen merendeels de geschiedenis van de heerlijk-heid en de gemeente Kockengen, terwijl er zich ook vele oudegebruiksvoorwerpen bevinden; onder de laatste zijn er velen,die, hoewel ze bepaald niet mooi zijn, juist de oudere bezoekersbekoren, omdat zij herinneringen aan hun jeugd oproe-pen. Men merkt eraan hoe

snel de tijd gaat. Het blijkt, datjuist een thans nog ver van het grote verkeer afgelegen ge-meente een grote energie kan ontplooien, die cultureel van













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1959 XXI alle bijzonderheden de kerk en haar inhoud aangaande. Hetbleek daarbij, dat er na de vorige gedeeltelijke restauratie aanhet gebouw nog heel wat te herstellen valt. Meer eigenaardig dan mooi is de grafkelder aan het eindevan het koor, welke Theodorus de Leeuw, heer van AbcoudeBaambrugge voor zich en zijn echtgenote liet bouwen. Vanbuiten doet deze grafkapel zich voor als een hinderlijk uitsteek-sel aan het koor; van binnen is deze iets minder storend, al isde uitmonstering met wapens en rouwborden wat gezwollen enpompeus. Oo k overigens bevat de kerk nog belangwekkendewapenborden en om niet te vergeten zien wij ook hier weer,evenals in Ter Aa en Kockengen de herenbanken, gesierd metde wapens der heren; zij zaten er letterlijk en figuurlijk ,,op hetkussen&quot;. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan de tweeling broedersCosmas en Damiaan, die beiden de

geneeskunst hebben be-oefend, voordat zij om hun geloof in 303 werden onthoofd. Zijwerden de patroonheiligen van de artsen en apothekers. Het isons niet bekend welke bijzondere betekenis zij voor Abcoudehebben gehad, anders dan dat zij ,,Anno domini 1537&quot; hun naamaan de torenklok hebben gegeven. En zo verlieten wij Abcoude om ons te spoeden naar de laat-ste pleisterplaats van de dag, het kasteel Zuilen, dat na eenbezoek aan drie kerken een welkome variant op de agendavormde. Bij het kasteel Zuilen aangekomen, wandelden wij door deaardige laatgothische voorpoort over de ruime voorburcht,langs de plaats, waar eertijds de toegangsbrug naar de poortaan de oostzijde van het slot heeft gelegen, naar de achttiendeeeuwse zuidelijke gevel van het huis. Hoewel het landgoed Zuilen al lang bestond, geloven wij nietdat de oorsprong van het huidige kasteel ouder is dan omstreekshet jaar 1300, welk jaartal nog in een der gevels is te

vinden. Bij de verbouwing van het huis omstreeks 1752 heeft de ar-chitect Jacob Marot een nieuwe muur als voorgevel voor hetoudste woonblok gezet en deze geflankeerd door twee vooruit-springende gevels. Aan deze nieuwe muur en aan het feit, datmen het huis binnenkomt in de kelderverdieping heeft het ge-bouw de eigenaardige dispositie van de trap naar de hoofdver-dieping te danken. Jacob Marot ontving voor zijn verbouwings-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1959 XXII plan een honorarium van dertig gulden. Met de waarderingvan dit bedrag houdt naar ons gevoelen in de tijdsorde dewaardering van het resultaat van de verbouwing gelijke tred.Men kon ook niet veel beters verwachten. Achttiende eeuwseverbouwingen, waarbij naar de geest des tijds een strenge sym-metrie als leiddraad moest worden genomen, zijn over vrijwelde gehele linie een grandioze mislukking geworden. De tot inde achttiende eeuw bestaande onregelmatigheid in de bouwvan het kasteel was een gevolg van zijn lange bouwgeschiede-nis, waarbij het oudste gebouw in de loop der tijden naar debehoefte met allerlei ruimten van vrij willekeurig formaatwerd vergroot en aldus bereikte men een resultaat, waaraanonze oude kastelen in de zeventiende eeuw hun schilderachtig-heid hebben te danken. Zo zullen de verschillende spitse slanketorens vermoedelijk wel later aan Zuilen zijn toegevoegd en

deuitbouw aan de Noordgevel, waarin zich nog de huiskapel be-vindt dateren wij niet vroeger dan de vijftiende eeuw. Maarondanks al deze wederwaardigheden blijft het slot toch nogonze belangstelling trekken omdat iedere generatie er iets vanzijn eigen tijd in heeft achtergelaten. Als de oudste bezitters van Zuylen staat geboekstaafd de fa-milie, die haar naam aan het landgoed en de heerlijkheid ont-leende. De laatste bezitster van het huis uit dit geslacht wasiAlienora van Zuylen, waarna het door vele andere geslachtenis bewoond geworden. Door verkoop en vererving is de bezit-ting ten slotte in het laatste decennium der zeventiende eeuwgekomen aan het geslacht Van Serooskerken, welke het huisheeft bewoond tot 1952. Ten einde het voortbestaan van het huisen zijn rijke inhoud onveranderd te verzekeren, werd het aaneen voor dit doel opgerichte stichting overgedragen, die het alsmuseum exploiteert. Uiteraard is hiermede de sfeer, die bewo-ning meebrengt, verloren

gegaan. In het kasteel werden wij rondgeleid door de gids, die in deverschillende vertrekken de gewenste toelichting gaf. Zo za-gen wij achtereenvolgens de hoekkamer met de in vitrines uit-gestalde documenten, de bibliotheek en de alleraardigst inge-richte keuken, waar zich vroeger de poort bevond en waarnaastzich nog de restanten van de oude wenteltrap bevinden. Ver-volgens ging de rondleiding onder meer door de oude huiska-pel, de eetkamer met de ,,Ahnengalerie&quot;, de zitkamer, de vrij



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1959 XXIII sombere gobelinzaal en op de volgende verdieping door de he-renkamer, de negentiende eeuw^se slaapkamer en de kamersmet de relieken van Belle (van Tuyll van Serooskerken) vanZuylen. De muren van de kamers en gangen zijn zeer overvloedig behan-gen met de ontelbare reeks familieportretten, die van een vrijsterk wisselende kwaliteit zijn. Wij troffen daarbij de namenaan van verdienstelijke kunstenaars, zoals: Moreelse, Bloemaert,Saftleven, Maes en Liotard. Behalve de familieportretten be-vindt zich in het kasteel nog een grote verzameling meubels,porcelein, glaswerk en andere voorwerpen, welke tezamen eenperiode van ongeveer vier eeuwen omvatten. Na afloop van de rondleiding vertoefde menigeen nog evenin het restaurant alvorens de reis naar huis te aanvaarden. Bijhet verlaten van de voorburcht viel ons oog op de slangenmuuraan de Noordzijde buiten de

slotgracht, waarvan er in Neder-land nog maar enkele exemplaren bestaan. Wij willen dit verslag, dat vrij uitvoerig is geworden, omdathet een excursie in onze gouw betrof, besluiten met de wens,dat de excursie-commissie er in geslaagd is de deelnemers eengenoeglijke en belangwekkende dag aan te bieden. MARTINI BUYS.
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