




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1948 19 De Kaatsbaan was vroeger het feestterrein of kermispleinvan Maarssen, alwaar op 12 Mei, van ouds de kermis dien dag,werd gehouden, wijl de kerk aan St. Pancratius was toegewijd.Ouden van dagen weten nu nog te vertellen, dat op kermisdagmeermalen de kachel brandde en de kramen vanwege desneeuwvlagen moesten sluiten. Geen wonder, zegt men, St.Pancratius behoort tot de IJsheiligen, die van 12 tot 14 Meiherdacht worden&quot;). Deze kermis zou door de dichter LukasRotgans die op Cromwijck bij Maarssen woonde, beschrevenzijn in zijn ,,Boerekermis&quot;. Anderen willen, dat de tafreelen,welke Rotgans beschrijft aan toenmalige schilderijen zijn ont-leend en gefantaseerd en niet zoozeer een product van eigenobservatie. (Dr. Luttervelt). Hoe het zij, de dichter van deboerekermis beschrijft een kermis, zooals zij rond 1700 wer-den gehouden, met alle toenmalige

vermakelijkheden en spe-len: poppekast, hanengevecht, 't banket van oliekoeken, klap-pende wijven, ringsteken, ganzetrekken, het knuppelen vande pauw tooneelspel in een tent opgepropt met menschen, eenquakzalver, danspartijen, spelen om geld op de keilbaan en totslot.... een boerengevecht&quot;). DE KAATSBAAN. Daar kreeg ik bij geval de Kaatsbaan in mijn oog, D' een boog en kromde 't lijf, een ander hijgde en vloog Zijn eigen schaduw na, en kruiste heen en weder. De kaatsbal rijst omhoog, en daalt weer schielick neder. Maar weinig denkt de jeugd, bij 't vliegen van den bal, Hoe dat haar leven streckt een speeltuig van 't geval, Een kaatsbal van 't geluk, maar zangster staakt Uw preecken. Een ander stoor' de vreugdt en geesel' de gebreken. Daar zag ick op den grondt een rij van keegels staan. Men wedt, men schreeuwt, en smijt de munten door de baan. De jongen schudt zijn beurs, en spilt de zilvre schijven. Zoo lang vergadert met zijn

meesters vee te drijven. &quot;) Dr. A. Huisman, Die Verehrung des H. Pancratius, Haarlem 1939, S.81. 84. '') L., Rotgaiis, Boerekermis, Amst. 1735, blz. 7.








