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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1931 11 nen van Holland, Erf Heeren ende Vrouwen der Lande vanUtrecht, geaboleert, gecasseert, ende te niette gedean, abo-leeren, casseren, ende doen te niette mits desen, het voorsz.Huurrecht, ende andere ussantien en corrupselen in de voorsz.drie Gerechten daar van tot noch toe onderhouden; hebbenook die voorsz. Gerechten van het ronde Dorp in Breuckelen,Ouder Aa, ende Oterspoorbroek, geunieert ende vereenigt,ten einde zij met eenen Schout ende Gerechte voortaan on-gescheyden geregeert mogen worden ende anders niet; endete dien eijnde hebben wij den Suppliant geoctroijecfd, ge-consenteert, ende geaccordeert, octroyeren consenteeren endeaccordeeren mits desen onsen brieve, dat hij als Ambachts-Heere, van den selven Gerechten, zyn Leenvolger ende na-komelingen die dat lage Gerechte en de voorschreve drieGerechten in

toekomende tijden hebben ende besitten sullen,van nu voortaan tot eeuwigen dage in de voorschreve drieGerechten useren sullen mogen Schepenrecht; te weten, datzij aldaar rechte ende Justitie sullen doen uit onsen ende harenname, bij eenen Schout en de Seven Schepenen, die deselveWillem Turk, Suppliant, of sijnen nakomelingen, Ambachts-Heeren der voorschrevene Gerechten, jaarlijks sullen mogensetten, wesende mannen van eere ende gelove, van den wel-ken hij naar den eersten jare drie van hun verlaten en an-deren in haren steden sal mogen stellen, ende soo alle jaarvernieuwen ende renoveeren, ofte bij zynen Schout doen ver-nieuwen, ende kiesen van den verstandigsten, mannen vaneere, goede fame ende name, in denselven drie Gerechtenwoonende, die een den anderen in den derden graat, of na-der, niet bestaande, soo verre men die aldaar sal kunnen ge-vinden; van welke Schepenen die voorschreve

Suppliant, zijnnakomelingen, of haer Schout, den behoorlijken eed afnemensullen, van onsen ende sijnen wegen eenen ygelyken rechten de Justitie te doen, zonder gunct ofte wangunct, of eenig-sints partije te dragen. Ontbieden en bevelen daaromme onsenStadhouder Eertse en de andere Raden in onsen Hove vanUtrecht, onsen Maarsschalk des Neder-Quartiers, zijne na-komelingen, ende allen anderen Rechteren, Dienaren endeondersaten, dat sy den Suppliant en zijne nakomelingen latengenieten en gebruicken, nu ende ten eeuwigen dage, vandesen onsen brieven van gratie ende Octroye, soo voorsz.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1931 De wapens van de Gooische gemeenten De oude wapens van sommige Gooische gemeenten komenniet altijd overeen met den vorm, dien zij tegenwoordig heb-ben. De nieuwe vorm is meestal geen verbetering. Van vijf diergemeenten zijn de wapens afgebeeld en beschreven in de Ncd.Stads- en Dorpsbeschrijver door van Ollefen (1795). Het wapen van Naarden bestaat evenals Vroeger uit eendubbelen zwarten adelaar op een veld van goud. Het wapen van Hilversum bestond vroeger uit een groenveld met vier boekweitkorrels, waarvan de kleur niet aan-gegeven werd. Thans voert Hilversum vier boekweitkorrels van goud opeen blauw Veld. Door den Hoogen Raad van Adel werden indertijd allewapens, waarvan de kleuren toenmaals niet bekend waren,in de kleuren van het Rijkswapen: goud en blauw vastgesteld. In het wapenboek der Ned. Gemeenten van

d'Ablaing vanGiessenburg staan abusievelijk vier gouden bladeren op eenblauw veld afgebeeld. Bussum had vroeger volgens de Stads- en Dorpsbeschrij-ver geen wapen, thans een blauw veld met vijf boekweit-korrels van goud, die meermalen foutief in den vorm vanbeukenootjes worden afgebeeld. Laren. Vroeger een roode warrekram op een zilveren veld.De warrekram is waarschijnlijk een stuk gereedschap, dat inde weverijen gebruikt werd. (In 1795 waren er te Laren nog50 a 60 weverijen). Het wapen bestaat thans uit de letter Svan goud op een blauw veld. Waarom men ide warrekram in een S omgetooverd heeftblijft een raadsel. Bij de bevestiging van de wapens schijnt men niet altijdeven nauwkeurig de herkomst nagegaan te hebben. Thans bestaan er plannen om aan de gemeente een nieuw



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1931 14 wapen te geven, waarin een schietspoel, een beeld van Johan-nes den Dooper en het embleem van St. Lucas zijn aange-bracht. Blaricum. Drie blauwe Ijkorenbloemen op een veld van zil-ver. Volgens eene beschrijving van 1897: een uitgeruktekorenbloemplant, met drie bloemen van lazuur, de stengelsen wortels van sinopel. Huizen. Vroeger een melkmeisje met twee emmers in na-tuurlijken kleur op een zilveren veld. Thans hetzelfde meisjevan goud op een rood veld! Ook geen verbetering. Op de zetels in de Bestuurskamer van Stad en Lande vanGooiland zijn de gemeentewapens in hun ouden vorm aan-gebracht, evenals op een aldaar hangende oorkonde. Het wapen van Stad en Lande van Gooiland is evenalsvroeger: een dubbele zwarte adelaar op een zilveren veld. J. G. TH. GREVENSTUk!Baambrugge, Augustus 1931,





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1931 16 feld in elk geval reeds in 1762 bestond, hetgeen 2 jaar vroegeris dan het teniet gaan van de Overtoomsche fabriek, dat in1764 geschiedde. Er zijn nog meer motieven om aan te nemen dat de Wees-per-fabriek ouder is dan men altijd heeft gemeend. In de notulen jvan .Burgemeesteren .en Vroedschappen van1 Oct. 1757 leest men, dat op dien dag een verzoek behandeldwerd van de Heeren Pye, Cruschante c.s. om vrijdom van ac-cijns voor turf, kolen, brandhout en gemaal, voor een op terichten porceleinfabriek in te gaan op den eersten Augustus1758. Handelden deze Heeren in opdract van den Graaf vanGronsfeld, zoo ja, dan zou de oprichting van de Weesper por-celeinfabriek nog op vroeger datum gesteld dienen te worden. Dat bovendien de fabriek reeds in 1762 in volle werkingwas, blijkt ook uit de notulen van bovengenoemd college van21 September 1762. Het schijnt n.1.

dat de Raaden en Muntmeesters Generaalder Vereenigde Nederlanden te 's-Gravenhage zich op dehoogte hebben gesteld bij Heeren Burgemeesteren naar denaard van het product dat te Weesp werd gemaakt. In die notulen leest men het volgende: ,,Is geresolveert ter beantwoording van de Raaden vanMuntmeesters met de volgende missive: Edelmogende HeerenTer eerbiedige beantwoording van UEd. missive van den18en dezer, hebben wij de eer UEd. Mog, te berigten dat wijvan ter sijde geinformeert sijnde, dat in de porceleynfabricqtoebehoorende aan den Heere Grave van Gronsfeld, onzenHooftofficer, opnieuw eenige ovens waren gemaakt; wij onsbij gemelden Heer hebben geadresseert en van Zijn Hoog Ed.berigt versogt tot welk eynde eygenlijk de gemelde ovens wa-ren ingerigt; waar op Zijn Hoog Ed. dit navolgende heeftberigt: dat hij tot 'voortsetting en utiliteyt van deselfs porce-leynfabricq in deselve had opgeregt meer dan eenderley

soortvan ovens tot het sceyden van minerale en metallique stoffengebruyckt werdende en dat deselve porceleynfabricq onderopsigt en directie van peronen, door hem Heer Eygenaardaartoe gestelt werden behandelt. Het welk wij niet hebben willen afsyn aan UEd. Mog.





























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1931 30 Herv. kerk Abcoude.De Noordelijke dwarsgevel, thans geheel gerestaureerd. gevoerd door den aannemer J. C. v. d. Vegt en het metselwerkdoor W. Burger, beiden alhier, terwijl het stucwerk is opge-dragen aan de firma Westerhout te Utrecht. Toekomstplannen.De restauratiewerkzaamheden, welke hier besproken zijn,betreffen alleen nog maar het schip der kerk, het koor staatdaar nog heelemaal buiten, daar is nog niets, absoluut nietsaan gedaan. Trouwens dit is pas van latere orde, het schipwas van directer en noodzakelijker belang. Ten aanzien nu van





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1931 32 Grafkapel van Theodorus de Leeuw.Naar een teekening van den Heer J. G. Th. Grevenstuk.























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1931 43 wordende en door de Portugeesche Joodse Gemeente te Maarssen in ge-melde tijd te onderhouden. Tot nakoming van t geen boven beschreeven staat, verklaren de Com-paranten in hunne bovengemelde qualiteit te verbinden de goederen be-hoorende aan de bovengemelde Hoogduitsche Joodsche Gemeente te Maars-seveen met onderwerping van dezelve als naar rechten. Gepasseerd te Nieuw-Maarsseveen ter presentie van de Heer Willemvan Marienhoff en Barend van Sprankeren als getuygen.(w.g.) SALOMON VAN LIER. Deze Hebreeuwsche letters zijn gesteld door PHILIP MANUS. (Inhebreeuwsche karakters staat hier zijn Joodsche naam(w.g.) FEIBEL BEN MONISCH).(w.g.) DAVID JACOBS.(w.g.) Wm. v. MARIENHOFF. 1790(w.g.) B. VAN SPANKEREN. 1790(w.g.) J. VAN DEN HELM,1790 Nots. BIJLAGE III. Bewijs vaiii de betaling bijdrage

Sabbathhgrens van Maarssen uit hetjaar 1811 (Archief Hoogduitsche Synagoge Maarssen thans Rijks Ar-chief te Utrecht). Ontvangen van den Heere Parnassijns der Israeliete Joodsche Gemeen-te de Somma van twaalf gulden voor Een Jaar aandeel welken den boo-van genoemde moet lasten in de onkosten der huisjes, die op de weegenvan Maarssen En Maarsseveen staan, dienende tot den beperkinge dergrond, op den Sabbath welken Jaar verschenen is den 14 Juny 1811 vol-gens actum door Edel. voor den Notaris J. v. der Helm en getuige alhieris gepasseerd. Maarssen 10 Augustus 1811. (w.g.) B. N. Ds. BRANDON,penningmeester der Portugeesche JoodscheGemeente te Maarssen.
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