








Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 21 In het Manuscript komen deze letters A dan ook als hoofd-letters voor. Bovendien veronderstelt Prof. I. W. Muller om verschillenderedenen van taalkundigen aard, dat de Vlaamsche dichter mo-gelijk evenals zijn land- en tijdgenoot Jacob van Maerlant eengeestelijk ambt bekleedde of tijdelijk in het Sticht heeft ge-woond.

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 29 Orgelfront in de R. K. Kerk te Abcoude De heer S. H. van der Kraats, custos aan het gemeentear-chief te Gouda, was zoo vriendelijk enkele bijzonderheden medete deelen, waaruit blijkt, dat in 1556 de kerkmeesters van deSt. Janskerk te Gouda een contract voor de levering van eennieuw orgel afsloten met Mr. Hendriks Nichoff, Jasper Jansz.en Claes Heinricxz, orgelmakers te 's-Hertogenbosch. Dit or-gel werd den 19den December 1558 gekeurd en bespeeld doorPontyaen Adrijaensz., organist te Woerden.

































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 45 Men vindt op Goudestein een veiliger waranden, Hier gilt het stoute zwijn:Maar niemandt vreest de beet van zijn verwoede tanden, Daar schuilt het bloode knijn,Om in geen looze strik, noch jaagers net te raaken;'t Gedierte leert den mensch voor teegenspoeden waaken. De Paauw vertoont haar staart, versiert met Argusoogen En hooftpluim, schoon van glans,Wie rijk van luister is, begeert zich te vertoogen, De zwaan, het hoen, en gans.Zijn hier in volle weeldt, en teelen aan door 't paaren.Het vuur der liefde kruipt al wat' er leeft door de aaren. Hier wijkt het hart de tant der aangehitste honden De heining van dit oordt,Behoedt d'aanschouwers voor zijn hoorens fel in 't wonden. Men vreest hier voor geen moordt,Als in het akligh bosch, de zorg verjaagt het vreezenWie zich vermaaken zal, moet zonder angste weezen.&quot; Vgl. Alle de Gedichten van Jan Vos, t'

Amsteldam. Bij Gerriten Hendrik Bosch, Boekverkoopers. 1726. /. A. Worp, Jan Vos, Acad. Proefschrift. Groningen 1879.









































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1922 65 Toen bereikte zij in de eerste helft der 18de eeuw haar on-gekenden bloei. Vele leden lieten zioh toen kostbare buitenplaat-sen bouwen of lieten bestaande verfraaien. Zij deelden in de glo-rie der Vechtkoninginne, hun lusthoven vormden de afspiegelingvan hun materieele welvaart, die zoo schril afstak bij het lot vanvele geloofsgenooten in het buitenland, gelijk Claas de Bruinzingt: Kon Vader Jacob's nageslagt In Canaan die wellust vinden, Welks glans haar oog met vreugd bescheen, Die hier genoten wordt? o neen!De 18de eeuw vormt het eigenlijke bloeitijdperk dezer ge-meenschap, maar ook in de 17de eeuw vormt de geschiedenisdezer oudste Joodsche Gemeente in de Vechtstreek een merk-waardig deel van de geschiedenis der Joden in Nederland.Utrecht.                                                  JAC. ZWARTS.
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