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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 XIV De excursie had op den vastgestelden tijd plaats en aan-gezien ons medelid Joan Vis daarvan in het laatst ver-schenen jaarboekje een uitvoerig verslag gaf, is het onnoodighierover verder uit te weiden. De uitgave van het jaarboekje werd weder met sympathieontvangen.                                                                , Door ons medelid C. R. D. Schaap werd de aandacht vanhet bestuur gevestigd op een Ministerieel besluit, waarbijeenige buitenplaatsen (o.a. Schaep en Burch te 'sGraveland)die onder de Natuurschoonwet gerangschikt werden, voor deleden van enkele met name genoemde vereenigingen toegan-kelijk werden gesteld. Hij verzocht daarbij pogingen aan tewenden om voor de leden van ,,Niftarlake&quot; een zelfde voor-recht te verwerven. Het Bestuur wendde zich met een gemotiveerd request totden Minister van Economische Zaken en Arbeid, waarop hetvolgende antwoord werd ontvangen:^

's-Gravenhage, 23 Februari 1933. Naar aanleiding van nevenvermeld adres heb ik de eer Umede te deelen, dat er naar mijn meening geen voldoenderedenen bestaan, thans over te gaan tot wijziging van deregelingen, waaronder de openstelling voor het publiek vanonder de Natuurschoonwet gerangschikte landgoederen heeftplaats gehad. Intusschen acht ik het wel gewenscht, dat voor het vervolgmet Uw schrijven wordt rekening gehouden, weshalve ik af-schrift daarvan doe toekomen aan den Boschraad, het college,dat in deze der Regeering van advies dient. Ik vertrouw, dat wanneer U zich rechtstreeks in verbindingstelt met de eigenaren der genoemde landgoederen, deze zekerbereid zullen worden bevonden ook aan de leden van Uwgenootschap toegang tot hunne landgoederen te verleenen. De Minister van Economische Zaken en Arbeid,Voor den Minister,De Secretaris-Generaal, Het laat zich derhalve aanzien, dat binnen niet te langen tijdaan onzen wensch zal Avorden

voldaan.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 XV Mocht weder tot het uitgeven van het jaarboekje worden be-sloten, dan zijn daarvoor reeds verschillende artikelen ontvan-gen, waarbij met voldoening kan worden vermeld, dat nu ookin het hoogere gedeelte van de Vechtstreek de lust om medete werken toeneemt. Met leedwezen moet ik mededeelen, dat de HoogEerw.Heer Dr. D. A. iW. H. Sloet, die sinds vele jaren deel uit-maakte van de redactie van het jaarboekje, door ziekte ver-hinderd is die functie langer waar te nemen. Na de jarenlange vriendschappelijke samenwerking en dezorgvuldige adviezen wordt dit aftreden door de redactie tenzeerste betreurd. Door de excursie-commissie werd voorgesteld dit jaar naarhet Paleis te Soestdijk en het Raadhuis te Hilversum te gaan.Het paleis was echter in den zomer niet te bezichtigen wegensde aanwezigheid van H.M. de Koningin-Moeder, zoodat deexcursie in het voorjaar moest plaats hebben. Hierdoor kon

dealg. vergadering niet worden afgewacht en daarom werd doorhet bestuur zijn goedkeuring daaraan gehecht. De excursiehad op 19 April plaats. De talrijke deelnemers waren zeervoldaan. Ons medelid Joan Vis zal wel weer zijne gewaardeerdemedewerking verleenen om van deze excursie in het jaarboekjeverslag te geven. Het ledental is door de tijdsomstandigheden al w^eder zeerverminderd, maar is nog altijd groot genoeg om het doel vanhet genootschap onverzwakt na te streven. Uitgefbracht op de Algemeene Vergadering in Hotel ,,deKampioen&quot; te Nieuwersluis 20 Juni 1933. J. G. TH. GREVENSTUK, Secretaris.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 XXIll Aan weerszijden van de hoofddeur bevonden zich 6 vensters,die voor de onderste helft met luiken waren voorzien. Een hoogdak met dakvensters bekroonde het 2-verdiepingen hooge ge-bouw, dat alleszins 'n deftigen indruk maakte. In den loop derjaren bleek het huis voor hofhouding toch wel te klein te zijn,zoodat reeds Prinses Marie Louise, de weduwe van J. W. Fri-so de stallingen tot woning voor haar personeel liet inrich-ten. De nieuwe eigenaar van 1815 voelde ook het gemis aanruimte en gaf daarom den wensch te kennen het te doen ver-grooten. De restauratie en uitbreiding werd opgedragen aan de ar-chitecten Jan de Greeff en Zeger Reyers, welke laatste ookhet Badhuis te Scheveningen gebouwd had. De beide deskun-digen deden hun uiterste best het paleis zoo geriefelijk moge-lijk te maken, doch meer hebben zij ook niet bereikt. De heer-schende smaak en stijl van dien tijd was zoodanig in

vervaldat er eigenlijk van geen stijl gesproken kon worden. Ge-noemde bouwmeesters waren kinderen van hun tijd en hebbenden smaak van die dagen gevolgd. Zij begonnen met 't fraaiebordes en balkon weg te breken, vervolgens werd de helftvan het fiere dak weggemoffeld achter een stijve breede lijstmet kleine vierkante venstertjes, en last not least werdenrooden baksteen en grauwen zandsteen ,,gleichgeschaltet&quot; on-der een forschen kalklaag. Uit aesthetisch-architectonisch oogpunt heeft het met dezerestauratie veel ingeboet. De kolossale gebogen vleugels, dietegelijkertijd aan elkaar gebouwd werden, konden deze ver-minking niet vergoeden, integendeel, zij hebben het nog ver-ergerd. Doch niettegenstaande deze wansmakelijkheden, die we numaar moeten nemen zooals ze zijn, maakt het Paleis met zijnfraaie entourage van forsche beuken en linden, van frisscheheesters en keurige plantsoenen een vorstelijken indruk en moethet daar voor onze Koninklijke familie

wel aangenaam ver-toeven zijn. Bezoek aan de zalen en vertrekken. Na eenig wachten werd ons gezelschap door een bediendebinnengelaten en kon de bezichtiging een aanvang nemen. Achtereenvolgens werd gewandeld door de kleine Hal. waarfraaie kristallen kronen schitteren; de Leuvenzaal, met doeken.















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 Het duurt dan tot 1402 eer men iets te weten komt over denamen der opvolgers van Joannes. Al wat daar tusschen ligt is verloren gegaan of ergens ver-scholen tusschen stoffige perkamenten en in oude kasten,wachtende op den gelukkigen vorscher die het aan het lichtbrengt. Men dient hierbij in het oog te houden, dat Weesp van oudsbehoorde tot het Aartsdecanaat van Oud-Munster of S. Sal-vator en tot het decanaat Jakta Vechtum. Tevens moet men rekening houden met de omstandigheid,dat de collatie van het pastoorschap van Weesp, althans van1403 af door den Graaf geschiedde, met dien verstande echterdat de Proost van Oud-Munster er dikwijls tegen opkwam ofliever de voordracht van den Landsheer voorkwam. Daardoor was het geval niet zeldzaam, dat er twee pastoorste gelijk waren. De pastoor substitueerde nog al dikwijls en danwas het bedienen van de parochie in handen van een

onder-pastoor ^). Zoo b.v. trad Egbert Egbertsen in 1462 als pastoor op in deplaats van Joannes van Arkom. Dat deed eveneens in 1468Gerlach van Leiden en in 1485 Goswin Pauluszn. Men had dus toen dezen toestand: van 1462 was de eigen-lijke pastoor van Weesp: Joannes van Arkom, doch zijn ambtwerd door de genoemde priesters in zijn plaats waargenomen. Uit een en ander kan men echter opmaken, dat de bronnenvoor de geschiedenis der Roomsche kerk te Weesp zeer ver-spreid liggen, hetgeen het vinden van gegevens niet in de handwerkt. Bij de oprichting der bisdommen in Nederland kwam Weesponder het Aartsbisdom Utrecht; bij de opheffing geraakte hetonder 't Aartspriesterschap Utrecht; bij het herstel der f-lierar-chie (1855) kwam het eerst onder het Aartsbisdom Utrecht enkort daarop werd het ingedeeld bij het bisdom Haarlem. Omtrent de stichting van de kerk, de tegenwoordige grooteof St. Laurens Kerk weet men ook niet veel. Alles wat wij daar-van

weten, is ontleend aan het verslag van Jacobus de la Torre,in 1656 uitgebracht aan Rome. 1) Pastoor Honig bl. 95 dl. 8. Bijdragen v. d. geschiedenis van hetbisdom Haarlem.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 3 Jac. de la Torre, Aartsbisschop van Efese, Pauselijk Vicarisin de Vereenigde Nederlanden, bracht driemaal een verslaguit over den toestand der Hollandsche kerk, in 1642, in 1653en in 1656. In het laatstgenoemd verslag zegt hij: ,,Weesp is beroemd door het brouwen van bier, maar,,de kleine stad heeft toch meer dan driemaal duizend,,katholieken en was vroeger onderdanig aan de Heeren,,van Amstel&quot;. ,,De parochiale kerk werd gewijd Anno 1462 op den2en Augustus ter eere Gods aan den martelaar Lauren-tius&quot;. Het staat intusschen vast, dat de kerk reeds vroeger heeftbestaan. In de eerste plaats is de toren van de kerk veel ouderdan de kerk zelve. De romaansche motieven van het onderstegedeelte van den toren wijzen op een stichting in de 13e eeuw. G. V. Arkel en A. Weissman zeggen in het bekende werk:Noord-Holl. Oudheden: ,,Aan de Westzijde staat een steenen toren, die blijk-baar

veel ouder is dan de kerk en zeker reeds in de 13eeeuw werd gebouwd&quot;. De alleroudste kerk dateert dus uit de 13e eeuw; zij werd in1429 afgebroken om plaats te maken voor het gebouw dat wijnu nog kennen. De toren bleef staan. Het oudste stadszegel draagt waarschijnlijk de beeltenis vande oude kerk, die afgebeeld is, in marmer uitgehouwen, op denschoorsteen van de Secretariskamer op het Stadhuis. Thans vervolgen wij ons opstel met een lijst der namen vande pastoors van Weesp, waarbij wij de gelegenheid zullen heb-ben, zoo af en toe een aanteekening te maken. 1280          Joannes. 1402          Joannes Unterspijck. 1403/1407 Gerrit van Yselsteyn. 1419/1438 Evert Janszn. 1446           Koenraad van Koesveldt.













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 1876 tot heden.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 12 In 1560 werd het Hof Provinciaal er weder op gewezen,dat in de Gerechten van Abcoude, door de laksheid van deSchepenen, partijen in hun rechten zeer verkort werden. Omdaarin verbetering te brengen beval het Hof dat in genoemddorp om de veertien dagen recht en justitie zou worden ge-daan. Viel de rechtdag op een heiligen dag, dan moest het ge-recht den volgenden dag bijeenkomen. De Schepenen moestendan telkens om 10 uur precies tegenwoordig zijn, op verbeurtevan tien stuivers. Bleven zij den geheelen dag weg, dan ver-beurden zij twintig stuivers. Opdat de rechtspraak beter zou worden beoefend, moestende Schepenen beter worden onderricht en bij het vernieuwenvan het gerecht moest het mandaat van de grootste helft derSchepenen met een jaar verlengd worden om een geregeldengang van zaken te bevorderen. J. G. TH. GREVENSTUK.Baambrugge, Augustus 1933.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 17 Maarssen trachtte te interesseeren de tijd rijp mocht wordengeacht voor het oprichten van een officieele Gemeente, engelijk zulks in Amsterdam en Den Haag het geval was, eenopenbare Synagoge in te richten. Daartegen nu kwam hetverzet van den rechtzinnigen Kerkeraad, dat ik niet be-ter kan weergeven dan het ,.Resolutie Boek (begonnen metden Jaare 1700 en geijndigt met den jaare 1723&quot;) zelve te doenspreken, omdat de beroering zoo hevig was dat zelfs de dagdes Heeren daarvoor werd ontwijd. II. Het verzet van den Kerkeraad tegen een nieuweSynagoge. Op Sondag den 18 December 1718 des avonds ten vijfuuren extra ordinair. Na dat de vergadering met den gebede 'begonnen was. DeKerkenraad, gchoort hebbende dat de Joodsche Natie voor-had van de Edel Mogende Heeren Staaten deses Lands vanUtrecht consent te versoecken tot het opbouwen van een Sij-nagoge op Maarssen of

Maarssen-veen heeft in overleg ge-noomen wat haar in deesen te doen stond; en in de aanteecke-ning van de resolutien deses Kerkenraads op den 28 Augustien den 15 September 1653 en den 15 October en den 6 De-cember 1655, gevonden hebbende dat Haar Edel Mogendenop de requeste van dese Kerkenraad goed-gunstelijk haddengelieven appoinctement te verleenen tegen de vergaderingen enexcessen der Jooden te Maarssen en op Maarssenveen en deSchouten van Maarssen en Maarssen-veen wel expresselijk tegelasten strictelijk daar tegen te waacken: geoordeelt dat ditversoek der jooden niet alleen strijdig was tegens de voorgaan-de appoinctementen van Haar Edel Mogendheden als dieselve de vergadering der jooden verbieden. Maar dat dit ver-soek der jooden selvs inhield een aansoek van een openbarebedehuijs om dat sij niet te vreden waren met hunne bijeen-komsten, die sij hoewel tegen de ordonnantien egter oogluij-kende en ongestoort nu eenige tijd

herwaarts genooten hadden,en (gelijk den Kerkenraad een en andermaal voorgekomenwas) na erven tot desen opbouw uijtgesien hadden: soodanigeen openbare vergaderplaats den roomsgesinden hier te landeniet vergunt werd, om welcke redenen als ook uyt vreese voor











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 22 seght. Dat sij om niet continuelijck daeraen onderhevigh tesijn, wel genegen souden sijn, op de eene off andere bequameplaetse tot Maerssen voornoemt een vertreck tot het houdenvan hunne Vergaderinge om den Godsdienst te plegen, te la-ten bouwen, 't geene sij niet gaerne souden ondernemen buij-ten haar Edel Mogenden permissie. Versoeckende, dat haarEdel Mogenden haer 't selve gratieuselijck geliefden te accor-deren&quot;. Onderwijl werd de zaak met spanning in den Maarssen-schen Kerkeraad gevolgd. Op Zondag 25 December bracht de,,Predikant en de outste&quot; rapport uit, dat Woensdag te vorenhet requcst aan de Staten was ingeleverd, waarbij de beschik-king betreffende de instelling der commissie van onderzoek inde notulen &quot;werd gecopieerd. Hierop besloot de Kerkeraad opverzoek van den vorigen gecommitteerde, bovengemeld requestook aan het commissieHd van Deyl ter hand te stellen en

welals ,.eerste commissaris van Haar Edele Mogenden in desesaak&quot;. Op 22 Januari 1719 moesten de Heeren echter constateerendat de zaak nog geen voortgang had gemaakt. De Eerw. Ker-keraad overwoog toen dat hij zijn ,,request tegens 't versoeckder jooden voornamentlijk op de voor dees gemelde appoincte-menten&quot; van de Staten had gegrond. Zij oordeelden nu ,,dattot het voortzetten van hun saak&quot; niet alleen de verbodsbepa-ling van Joodsche Godsdienstoefening van 1655 die in de aan-teekening van de Kerkelijke resoluties bleek te zijn opgeno-men, doch dat de Kerkeraad nu ook die van 1653 noodig had.Men besloot daarom deze resolutie uit die van de Staten telaten lichten, ,,en 't selvige bekoomen hebbende soo is 't selvehier van woord tot woord te boek gestelt&quot;, waarna afschriftenvan de in het Jaarboekje van 1922 besproken resoluties in 18deeeuwsche spelling volgen evenals het extract, van het 9de Re-gister van Placaeten (fol. 292 vs,). Doch het hielp niet

veel.De Staten konden den ijver van den Kerkeraad tegen beslo-ten Joodsche godsdienstoeffeningen niet erg bewonderen, temeer omdat voor de te verwachten rijkdommen die de Wind-handelcompagnie met het Staten-octrooi beloofde af te wer-pen men ook het Portugeesch Joodsche Jcapitaal wenschte teinteresseeren.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 23 De onderhandehngen werden aan beide zijde met grootevoorzichtigheid en uiterste tact gevoerd, ten einde den Kerke-raad te ontzien. Officieel heeft de commissie nooit rapport uit-gebracht, noch hebben, noch de Kerkeraad, noch de Portu-geesche Joden ooit eenig officieel antwoord op hun verzoekbekomen. Op 28 April werd tot aankoop van een perceel overgegaan,doch men behoefde het nu niet aan den Kerkeraad te latenblijken, men kocht het van een eigen gemeentelid en niet degemeente kocht het doch twee harer leden en zelfs de koopsomwerd niet uit de Gemeentekas betaald, doch uit de Sedaca,de Armenkas. Op 28 April 1719 vinden wij weder in het Re-gister van Maarssen en in de Transportregisters een procura-tie gepasseerd voor Notaris van Agthoven te Amsterdam door,,Juffrouwe Sara Mendes d' Acosta Weduwe van ZaligerAbraham Bueno de Mesquita, woonende te Amsterdam&quot;

aanMoses Pereira Junior ook te Amsterdam woonachtig om hethuis en tuin met de opstal, beplantingen enz. gelegen naastdat van Francisco de Medina &quot;en regt tegens over de huijsingevan den Heer Manuel Teixera Junior genaemt Vegtevoort alshebbende deselve uyt haer voornoemde man zaligers boedelen nalatenschap aengenomen op reeckeninge en invorderingevan haer uitgebragte huwelijx goed en douarie&quot; over te dragenaan deze twee heeren genaamd Aron Nunes Henriques aliasManuel Henriques en Jakob Abrabanell. Zij had dese ,,Huy-singe, tuijn, plantagie en verdere opstall oock genaemt ,.Veg-tevoort&quot; voor 2200 guldens aan beide heeren verkocht; zij zoude vereischte brieven van transportopdracht en kwijtscheldingtevens in orde laten maken. Zij werd nu bijgestaan door Ja-cob Cohen Henriques. Op 17 Mei d.o.v. vond dit geheimzin-nige transport plaats, waarbij Schepenen van Maarssen (fol.40 acte No. 20 in de Minuten van Transporten en in

het Re-gister) ,,condt&quot; deden van de overdracht aan de Heeren (dieook te Amsterdam woonden) van ..seekere huysinge, erve enTuijn staende en gelegen onder deses Geregte op het Sant te-gensover de huysinge en hofstede competerende de Heer Ma-nuel Teixeira genaemt Vegtevoort streckende voor van dendijk tot agter tegens het lant ofte den boomgaert van Ernstvan der Bree daer westwaerts de Heer Francisco de Medinaende oostwaarts den Hoog Edel geboren Here Vincent Ma-













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 29 nenkamers bestond, waarvan de Oostwand voor het uitzichtin de mannenkerk gedeeltelijk was weggebroken, werd alge-heel vernieuwd. Deze gaanderij werd voor den Joodschenritus geschikt gemaakt door de afscheiding te maken, die devrouwen wel gelegenheid geeft in de Synagoge te zien, doch demannen beletten de vrouwen tijdens den dienst te zien, Zoo-als in de Haagsche Portugeesche Synagoge (werk van DanielMarot) was ook hier een Louis XIV versiering aange'brachtOp basementen waren zes zich verjongende kolommen aange-bracht en drie boven den ingang der Synagoge. Zij warenbekroond met kapiteelen, terwijl de tusschenruimte door lat-werk met ruiten ,,halff over den anderen gekeept en van buij-ten op ider vergaring een plat gcstreeke Roosje&quot;. Benedenblijken tusschen de vestibule en de synagoge enkele gemeente-kamers te zijn, waarvan in de voorkamer een

Engelscheschoorsteenmantel werd aangebracht. In de Vrouwenkerkwerden acht zitbanken, de achterste met voetbanken en al-dus amphitheatersgewijze oploopend. Wij lezen van ,,ovaaleglaase ruijten&quot; van glas in lood en kruisijzers gevat. De eikenzitbanken, die tegen de eiken lambriseering waren gesteld,werden ook in het verlengstuk aangebracht terwijl het be-staande gedeelte gerestaureerd werd, en al het verfwerktweemaal geschilderd werd. Ten slotte volgen de bepalingenomtrent het verbod van werken op Sabbath en JoodscheFeestdagen op een boete van tien guldens voor de Hervorm-de armen, terwijl den uitersten opleveringstermijn op 1 Janu-ari 1737 werd gesteld de betaling geregeld en zelfs in de ar-bitrage van eventueele geschilpunten reeds voorzien. Tot zoover het bestek dat ik hierachter voor de leesbaar-heid naar mijn opvatting gepunctueerd heb, al zijn er bij ge-brek aan de teekeningen ook nog andere mogelijkheden. Uit de in het Jaarboekje 1920 op p.

30 afgedrukte inventaris-lijst bijvoorbeeld blijkt dat er tien armblakers in den ronde derSynagoge waren en ,,Vier do in de Vrouwe do&quot;, waaruitvalt af te leiden dat de laatste zich, zooals te Naarden alleenaan de Westzijde bevond en niet zooals te Amsterdam enDen Haag aan Noord- en Zuidzijde. Aan de achterzijdegrensde de Synagoge met den tuin aan die van de buiten-plaats ,,Richmond&quot;, die nog bestaat en tijdens deze Syna-goge voortdurend door Portugeezen bewoond is. Blijkens het





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 31 der nieuwe dorpsschool tegen denzelve muur niet wil toestaan,aangezien daardoor het daglicht van de gang, welke van devoordeur naar genoemde Kerk loopt geheel en al benomenwordt. En waarover gedelibereerd zijnde is besloten uit aan-merking, dat het met geen redelijke denkwijze overeenkomten veel minder aan het Bestuur der gemeente tot loffelijke na-gedachtenis zou verstrekken door de plaatsing van eenig ge-bouw het daglicht der naburige gebouwen te belemmeren,welgemeld portaal ten koste der gemeentekas en alzoo nietten koste van den aannemer met een looden afdak in deschuinte te timmeren, zodat nu dat meergenoemd dagligt blij-ve bestaan en wordt de commissie tot toezicht over de ver-bouwing van het schoollokaal geauthoriseerd aan deze reso-lutie gevolg te geven&quot;. De algemeene verarming waarbij de Portugeesche Jodenkapitalen hadden verloren, deed velen hun luxe bezit

in hetVechtdorp verkoopen en zoo ook werd deze ,,Vacantie Sy-nagoge&quot; op den duur overbodig. Wel is de sluiting zoo langmogelijk tegengehouden, doch ten slotte werd het gebouw, detuin en de woning afzonderlijk in 1839 verkocht, het eerstevoor afbraak. Het mooie koperwerk, de fraaie Heilige Arke,het goudbrocaat en damast, het zilver en koper, zooals dat inhet Jaarboekje 1920 is opgesomd, ging naar Amsterdam. Daarmede was een stuk geschiedenis van het fleurige Vecht-dorp afgesloten, waarin de Portugeesche Kerk, genaamd ,.Wo-ning des Vredes&quot; meer dan een eeuw zulk een bijzondere eneigenaardige plaats heeft ingenomen. JAC. ZWARTS.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 32BIJLAGE. Exract uit het Notarieel Archief van Maarssen van Notaris Johannes deJong in d.d. 1 October 1736 fol. 26. (Rijks Archief Utrecht). Op huijden den len October 1736, compareerde voor mij Johannes deJong openbaar Notaris, bij den Edele Hove van Utregt ge-eed ende gead-mitteert, tot Maarssen resideerende ende de naargenoemde getuijgen, deHeer Jacob Hiskia Machado, en de Heer Abraham Henriques Ferriera, alsgeauthoriseerdens vande Portugeesche Joodse Natie te Maarssen. Enverklaarden aanbesteed te hebben aan Jan Sluijs meester Timmerman, diealhier mede compareerde en bekende bij deesen aangenomen te hebben hetmaken en veranderen van eenige timmeragie aan de Portugeesche JoodeKerck alhier te Maarssen voorszegt, en dat in manieren naarvolgende. Art. 1. De muur, off geevel aan het Oost- ent aff breeken en dan met goedenieuwe steen van deselve soort als die nu is, voor soo verre den

dag be-schijnt, en met goede kalck gemengt, met halff sand, en onder de kalckzooveel steenkalck als de Heeren aanbesteeders goet sullen keuren, welonder malkander gemengt en bewerkt, te weeten op ider hoet kalck eenhalve hoet steen kalck, dat is voor soo verre de buijte muuren is betref-fende; uijt te settten in sijn geheel vierkant tot buljtekants vanhet deurkosijn dat in de muur aan de weg staat, off wel 9/^ v. binnens wercks ende laage hoek 16 voet binnens werks dat te samen gelijk tot een vierkantstuk werd. Ook de binne muur tussen de mannekerck en het trap gat van onderentot boven toe, een steen dik in die geevel te stellen de twee schuijffkosijns, die tegenwoordig in de muur staan, en aan de sijde na de plaatsoff tuijn te maken een dito, schuijff kosijn, van groote swaarte van hout,en van vensters, hang en sluijtwerk, alle soo als die daar jegenwoordigin staan, en van s gelijke het muiu-werk van steen en Icalck diepte endikte te maken, soo als het oude, als meede met de selfde soort van

pannen te decken, en strijken na den eijsch, dog zullen van de agterkant deoude pannen afgenomen werden, en voor meede decken, om al de nieuwebij een te hebben, en de fondamenten van de muuren niet minder als drievoetdiep, en aan leggen drie Steenen brcet, en snijden na behooren te wee-ten eerst drie lagen in sand drie steenen breet, en dan drie lagen in goedekalck off baster cement, dan een klesoor snijden, en soo continueeren, seslagen, dan weederom een klesoor snijden, en weeder continueeren agtsteen, dan snijden een klesoor, en nog agt steen, dan snijden een klesooren continueeren.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 332. Dit voornoemde ent, de balcken te vervolgen met de selfde swaarte enwijtte als het oude is. Ook op de selfde wijs te oversolderen als het oudeis, en de lijsten mede op de selfde wijs als de oude sijn om te laten gaan,en de kap uijt te setten met sijn hoek- en kilkeepers, onderslag en span-ten, gordinge en kapreegels, latten en boeijborden, alle van dikte, enswaarte als het oude is. De kap reegels, soo verre die vernieuwt moetenwerden, te maken van ribben 3 a 3 duijm, en te setten op bequame wijttete weeten 13 a 13^^ duijm. Midden op midden aan ieder sijde van ge-melde kap een ballusterleuning dat 4 voet uijtstaat, om fackels op te kon-nen setten. Ook de vloer in de Kerck te verlengen, soo als de oude vloernu is, mitsgaders de kas der Boecken Moses weer ordentelik teegen denieuwe muur aan te setten, zoo als 't behoort, te w^eeten met eijke ge-draaide ballusters, ten keure van de Hceren

aanbesteeders. Het nieuwe deur kosijn dat aan de weg tegenwoordig staat, een ligtboven te maken met een Engels raam daar in, en het kosijn voorsien metpilaster en kroonlijst en impostlijst. Dat de bovenkant van de lijst salstrecken met de bovenkant van de bovenste bolkosijns. Dit kosijn van pi-lasters en lijst, die gedekt moet zijn met een strook loot, en swaarte envan deur met hangen en sluijten als dat in het huijs Nieuw Schoonderbuurtstaat, dog de deur hoog Si4 voet, die bij mousr. van Eetengemaakt staat, met de 2 vensters en 2 glas ramen daar toe te gebruijken,mits die te vermaken en te verlengen naden eijsch vanhet werck als ookvoorsien met een blaauwe Steene tree, en onder de pilasters voorsien metblaauwe steene basimenten, meede op die wijs, als die van dat kosijn vanNieuw Schoonderbuurt sijn. Dan in het portaal te maken een eijke Trapmet balluster leuningen op kardoesen, op die wijs als inde teekening is tesien en te meeten, deese trap, de treeden 3 duijm,

de boom 2 duijm, de stoot-borden een duijm dik, te weeten alle goet eijken hout gemaakt en gedraait,de ballusters wel met pinnen en gaten heel door de treeden heen gewerkt,en met lijm opgeslooten, en voorts de leuningen en beschot onder de trapna den eijsch van sulk werck. 4. Bij de voornoemde trap heen, te maken een halff steens muurtje. Daarinte maken een deur kosijn van 4 a 5 duijm en voorsien met een 1 % duijmseijke peneele deur afhangen aan bogt knieren, en met een ringkamerslodtsluijten, naar den eijsch van dat werk. En daar teegen over te maaken een



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 34 dito kosijn met een dito deur tot een secreet, met slot en knieren als hiervoor, dat van buijten opde put met en halve steens muur op zal moeten ge-metseld werden, tot 7 voet boven de grond, dan decken met 1 Vi duijmsdeelen te weeten greene deelen sonder spint, die wel met schuijne sponnin-gen over den anderen te decken, met hollen inde sponningen en besijde denaden meede hollen, voor het uijtwateren met en summasielijst daar om.Dit secreet sal buijten 's werks breet moeten sijn 5 voet en lang buijten's werks 9 voet. In dit secreet te maken een raampje dat open kan draajen;het onderste van het raam 7 v. uijt de gront van de tuijn gereekent en testellen in de muur boven de bril, binnen 8 wercks i Voet hoog en 8 duijmbreet. Dan een muurtje daar in tot de sitting, met een 134 duijms bril daarop, ter diepte van 2 voet, en ter geheele breette, dit secreet van binnen metwitte steentjes van 42 stuijvers het hondert omset, 5. Bij de

sijde off boom van de trap heen af f schieten met IVi duijms dee-len, tot separatie vande trap en de Vrouwe Kerck daar in te regelen metribben van 4 a 5 d. een deur kosijn met een eijke 1 yi duijms peneele deurdaarin, dat met een insteek- ent dag en nagt kamer slodt, met kopere oogensluijten, en met goede bogtknieren afhangende. Verders het kamertje hierbeneeden het kosijn (te) voorsien met vensters en glasramen, met hangenen sluijten, op de selfde wijs als die besijde staande, bolkosijns. Dan hetkamertje vloeren met 1 'A duijms greene deelen op ribben 2 van 4 a 5 duijm,die wel sterk te spijkeren en het portaal voor de trap bevloeren met Bree-mer steenen, die wel in baster cement sullen moeten gelegt werden, als medeBreemer steenen tot de vloer in het secreet, 6 (en 7). Het deur kosijn veranderen dat tegenwoordig de van-buijten ingang vandeKerck is, en te maken in alles even en al eens als voren aande andere sijdegesegt is. Dan voort tot aan de Voorsangers keuken toe, de galderij,

offgang te maken op de breette van 8 voet inde geheele hoogte van de ver-dieping van de groote Kerck. Daar weeder in de muur stellen de Kerck deur,en de deur tot de kamer, en voorts de muur wel te rapen en te plijsteren,en de vloer van de gang op nieuws leggen, ende te kort komende steenendaar bij te keveren van de selfde soort. Dat daar van trap off solder, offmuur werk toe in de weeg is, wegbreeken en op ruijmen de fondamentenvan diepte en dikte als de buijte muuren van de Kerck. En de steek trapvan het voorkamertje te sctten op de solder vande keuken, om daarmeedebequaam te gaan op de groote solder van de Kerck en een van de oudedeur met sijn kosijn daar voor, inde muur breeken en daar voor stellen met



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 35 sijn deur tot sluijting vande solder. En de steek trap ommetselen met eenhalve steensmuurtje, soo als in de teekening te sien is. De muur tussen detwee kamers boven, en tussen de groote Kerck tot op de eerste bakken toewegbreeken, en alle de bakken met een onderslag te ondervangen. Deesebakken alle met nesten inhet onderslag te hacken om boven gelijk te leg-gen, en de bakken allen wel in het onderslag vast te maken en wel aan denanderen te koppelen. Dit onderslag dik 10 a 13 duijm soodanig dat het on-derslag maar 2 duijm benceden de onderkant vande bakken van de grooteKerk off manne kerck door sal hangen, en op de onderste bakken te leg-gen een plaat van 3 duijm dik. Dan tussen de plaat en onderslag te ma-ken ses colommen, onder 8 duijm dik en bequaam verminderen, en drie bo-ven de ingang van de Kerck, die onderstellen op basimenten en boven ca-piteele daar op. Dan tussen de

colommen belatten met ruijten halff overden anderen gekeept, en van buijten op ider vergaring een plat gestreekeroosje, soo als de teekening aanwijst ook onder de colommen met een ?weloff lijst voorsien, meede soo als de teekening aanwijst. In de kamers beneeden, het deur kosijn versetten aan de andere sijde, enin de voorkamer een schoorsteen te stellen, in voege met een lijst vangrenen hout tot bewijsing van een Engelse mantel. In de hoecken teegen debuijte en midden muur driekant te maken dat de pijp teegen de buijte muuraankomt, en daar bij op laten gaan, tot boven de tweede solder toe. Dehoeken agtkant, dat op de vrouwe kerk komt. Dan voort bequaam tot hetdak off nok uijtbrengen, dat bequaam is, te weeten 3 a 3i4 voet hoog. Danalle de gaten in de solders bequaam digt solderen, en dat aan balken man-queert weeder maken dat het goet is. Ook de vloeren van de beneede ka-mers, de gaten van de schoorsteen weer digt maken dat het wel is. Vordersde vloer

vande vrouwe Kerck daar de trap uijtkomt weer digt maken, alleop dcselfde wijs, en deselfde swaarte als de oude solders sijn, dat het allebequaam gelijks vloer werd. Ook het trapgat daar de oude solder trap uijtkomt digt te solderen, om alles in goet fatsoen in order te maken. Dan devrouwe Kerck voorsien met 8 sitbancken van 1 yi duijms deelen een voetbreet, met bequame voetbancken, voor de agterste, dat de bancken bequaamopgaande staan. Ten keure van de Heeren aanbesteeders, soo als sulks ver-eijst, de bolkosijns, omtijkent, niet uijtneemen maar in ider venster zaagen3 ruijten, die met houte roeden in stopverw te setten even beneeden dehengsels. De ruijten hoog 9 duijm en breet na den eijsch, off well inplaatsvan de ruijten in de vensters 4 ovaale in de dammen van 2 voet hoog en1 Vi voet breet, met glas en ruijten gestopt met de bovekant van de kosijnsgelijk, met een kruijs ijser daar in, en met vier ovaale glaase ruijten intloot digt gestopt en alle het muurwerk met

stoppen en met rapen en plijs-teren voorsien, te weeten dat door het timmeren off metselen gebrookenwerd.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 Muntvondst te Breukelen - St Pieters In het voorjaar van 1933 werd op het erve Rietveld, eenoude hofstede nabij het Kraaiennest te Breukelen-St. Pietersgelegen een zilveren doosje met muntstukken gevonden. Aller-lei omstandigheden dezer vondst, meegedeeld door den be-woner-eigenaar H. Stolwijk, wijzen er op, dat dit doosje vanelders gekomen is, en niet ter vindplaats verloren. Het werdnamelijk gevonden op het land, waar kort te voren een ge-zonken met stadsmest geladen schuit was uitgeladen en dezeinhoud tegelijk met den opgebaggerden modder uitgestrooid. Het zilveren doosje (0.05 X 0.065 M.) is geslagen in denstijl van het midden der XVIIIe eeuw. Op het deksel staat eenbijbelsche voorstelling gegraveerd: op een van vierkante stee-nen opgetrokken brandofferaltaar ligt de knaap Izaak neerge-strekt; daar naast staat Abraham met het zwaard gereed omzijn zoon te slachtofferen. Bezijden het altaar staat het

rookendvuur, en daarboven een stralenschietende wolk met de He-breeuwsche letters I. H. W. H. Boven het tafereel staat ge-grift ,,Abrams offrand&quot;. Het graveersel doet ietwat onbeholpen aan, geheel niet inovereenstemming met de elegante vorm van het doosje en deonderzijde, waarop in 't midden een rozet en in de hoekenbloemkelken zijn gegrift. Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een toilet- ofsnuif doosje uit het midden der 18e eeuw. Aan de onderzijdestaan de letters F. C. D. K. gegraveerd, misschien wel de na-men van den maker, omdat ook de rand van het doosje hetmeesterteeken F. G. staat ingeslagen. De andere merken, jaar-letter O. en de Haagsche keur, ooievaar (?) zijn ietwat ondui-delijk. De inhoud was niet zeer belangrijk; in het geheel geteld 20zilveren en 8 koperen munten, waarvan sommige geheel afge-sleten. De oudste dateert van 1679, de jongste van 1768.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 40 Hiermede is het bericht over de muntvondst tot zijn wareproportie teruggebracht en is aan de weetgierigheid voldaanvan den oudheidminnenden lezer door een meer uitvoerige be-schrijving, welke wij gaarne in het Jaarboekje van Niftarlakeplaatsen. Maarssen.                                                 A. E. RIENTJES.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 Zuylen Hoewel Zuylen een zeer ouden naam heeft en als regeldoor invloedrijke geslachten is bewoond geweest, is toch nooiteen geschiedenis van Zuylen verschenen. Wel zijn, o.a. doorden voorzitter van ons genootschap, vele bijzonderheden me-degedeeld, doch deze betroffen dan meer een bepaalde aange-legenheid of een bepaald tijdvak. In het hier volgende willen we op bescheiden wijze trach-ten een begin te maken met het geven van een geschiedkun-dige beschrijving van Zuylen, hopende dat door critiek endoor bijdragen van anderen de leemten zullen worden aan-gevuld. In een proeve eener taalkundige verklaring van de betee-kenis der benamingen van eenige Nederl. plaatsen (1) zouZuylen den naam hebben van pilaren, aldaar ter eere vanWodan gesticht. Daarbij gaat men dan blijkbaar uit van degedachtengang, dat Utrecht destijds een belangrijke Romein-sche legerplaats was, en dat op eenigen

afstand daarvan, inde wouden een z.g. heilige plaats aan Wodan gewijd, be-stond, waar al of niet op gezette tijden offerfeesten plaatsvonden. Hiertegen wordt opgemerkt, dat hiervan geen oorkondenbestaan, en dat dus deze zuilen niet zoo vermaard zijn ge-weest, dat een eertijds zoo onbeduidend plaatsje naar dezelve,als bij uitnemendheid de zuilen zouden genoemd zijn, evenalsb.v. de zuilen van Hercules en de Irmenzuil. Een andere beschouwing is deze: (2). Wanneer men aan de boorden van den Rijn een aaneen-schakeling aantreft van oude burgten en kasteelen, dan kanmen zich nauwelijks weerhouden van, immers bij eenige der-zelve, aan de menigvuldige castella en turres der Romeinen tedenken, en zich voor te stellen dat, ofschoon dan ook de ge-bouwen zelve boven den grond zijn vernield en verwoest, ernog grondvesten, niet zoo licht te sloopen, zijn overgebleven,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 42 op welke immers eenige derzelve weer zijn opgebouwd. Diegebouwen zelve mogen toch zijn verbrand, hunne bouwvallendoor den tand des tijds of door menschenhand gesloopt zijn,hunne grondvesten bleven onaangeroerd. Zouden niet op de-zelve in latere eeuwen sloten en kasteelen in dat tijdperk zoomenigvuldig, zijn opgerezen? Is dit wellicht, wat meer bijzon-der de Vecht betreft, niet toepasselijk op de plaats, waar desloten van Zuylen, Maarssen, Nijenrode, Kroonenburg, Loe-nersloot en Nederhorst zijn gebouwd? De Vecht doorliep een moerassige streek, er wordt in decharters van poelen en moerassen gesproken die aan hunneboorden gelegen waren; desalniettemin had zij een bepaaldenstroombaan; immers zij wordt in alle tot haar betrekking heb-bende charters vermeld als zijnde van Utrecht naar Muideneen doorloopende bevaarbare rivier. Dit geeft grond om aaneen door menschenhand daargestelde of geholpen vaart

tedenken. Hoe menigvuldig ook de sporen zijn van veranderingin den loop der Nederl. rivieren, bleef de Vecht tusschenUtrecht en Muiden een bepaalden loop houden. Het gravenvan een nieuw bed door het eiland de Waard heen, buitenUtrecht om, in 1338 is een verbetering, aan haren loop aan-gebracht. Klaas Bruin (3) zinspeelt op een andere mogelijkheid ineen zijner zoetvloeiende gedichten, als hij van Zuylen zegt: 't Geen, zoo men wil, zijn oorsprong teltUit eerkolommen der Colonnen, Een Roomsch geslacht, wanneer 't geweldDit vrij gewest heeft overwonnen; Doch de oudheid, schoon m'er veel uit leertIs meest door d' ouderdom verteerd. Ik zal in het midden laten, lezen we elders (4), in hoeverrede Heeren van Zuylen verwant zijn aan het beroemde ge-slacht der Colonna's in Italien, met wie zij hun wapenteekengemeen hebben; onmogelijk is het niet, maar het behoort tochmeer tot het gebied der sagen dan tot dat der geschiedenis,en verbindt zich hierin niet aan een feit, dat der vermeldingwaard

is. Omtrent den oorsprong van den naam tast ik nog volledig









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 46 van de achtste eeuw, toen die door Karel Martel in leen werdgegeven, bestaan heeft. Daarover bestaat onder de geschied-schrijvers van St. Ludgers leven dan ook geen verschil vanmeening. Wel over de vraag, of St. Ludger in Zuylen, dan wel in deomgeving van Dokkum geboren is. Hoewel oogenschijnlijk hiermede in tegenspraak, lijkt mijonderstaande eerder een bevestiging van de meening, dat SintLudger inderdaad in Zuylen geboren zou zijn, althans daarleefde, toen de H. Bonifacius daar ten huize zijner ouders gast-vrijheid genoot. (6). Het kan wel niet betwijfeld worden, dat de groote marte-laar van Dokkum, de H. Bonifacius, onder het gastvrije dakvan Thiatgrim en Liafburg heeft getoefd. Hun oudste zoontoch, de H. Ludgerus, die omstreeks 744 het levenslicht zag,getuigt, dat hij met eigen oogen den grooten Apostel heeftmogen aanschouwen, ,,zilverblank van haar, door ouderdomneergebogen en rijk aan uitnemende

deugden&quot;. Dat voor-recht kan hij slechts genoten hebben, toen St. Bonifacius in754 afstand had gedaan van zijn aartsbisschoppelijken zetelvan Mentz en naar Friesland kwam, om zijn laatste krachtente geven en zijn bloed te plengen ten bate van het volk, bijhetwelk hij eens zijn missiearbeid was begonnen. Men weet, dat hij reeds den 5en Juni van het volgend jaarmet zijn gevolg bij Dokkum werd vermoord. Niet lang tevorenmoet de ongeveer tienjarige knaap hem derhalve waarschijn-lijk in zijn ouderlijke woning hebben gezien. Wat diepen in-druk de verschijning van den heldhaftigen en eerbiedwaardi-gen grijsaard heeft gemaakt op het ontvankelijk gemoed vanden knaap, bewijzen de zoo even aangehaalde woorden vanden rijpen man. Wie weet, of niet de marteldood van denHeilige, onmiddellijk in de nabijheid van Dokkum, welke zookort na deze ontmoeting in die omgeving plaats had, over deroeping van den knaap voor het priesterschap besliste...... Het is niet onmogelijk dat de naam:

Friesland, den schrijverparten gespeeld heeft. Wagenaar (7) schrijft in deel II: Wij vinden de Friezen tusschen de Eems en den Midden-Rijn, alwaar zij bij de oudste schrijvers geplaatst worden. En verder: Toen Friesland zich nog van de Wezer tot de Schelde uit-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 50 waarop de heilige hem zeide: kom dan morgen terug. Den volgenden dag, als de man Gods te paard uitreed,kwam Bernlef, eveneens te paard, hem tegemoet. De heiligesteeg af, nam het ros bij den teugel en leidde den zanger terzijde. Nu aanhoorde hij de zondenbelijdenis van den blinde,legde hem een boete op, maakte vervolgens het teeken deskruises op zijn oogen, hield hem zijn hand voor en vroeg hem: Ziet gij iets? Met groote blijdschap antwoordde Bernlef: Ik zie Uwhand. Dank den Almachtigen God, hervatte Ludger. En zij trokken verder, voortdurend over het katholiek ge^loof en de zaken der ziel sprekende, totdat zij kwamen aaneen oord Werf hem (thans Warffum ten noorden van Gro-ningen). Kunt gij die plaats zien? vroeg de heilige, en aanstondsriep Bernlef uit: Dat is Werfhem. Ik kan de boomen en de huizen goed on-derscheiden. Dank den Almachtigen God, die u verlicht heeft, herhaal-de de apostel. En wederom

trokken zij verder en kwamen aan een dorpWijkwerd (thans Usquert) waar een kapel was gebouwd. Laten we hier binnentreden en God danken, sprak weer deheilige, en uit beider gemoed steeg in de eenvoudige dorps-kapel het dankhed ten hemel. En als zij beiden opstonden,sprak St. Ludger tot den overgelukkige: Zweer mij, dat gij voor mijnen dood aan niemand zegt, hoegij genezen zijt. Bernlef gehoorzaamde hieraan; hij liet zich zelfs nog eeni-ge dagen als een blinde geleiden en eerst na St. Ludgerszalig afsterven verhaalde hij al de bijzonderheden zijner ge-nezing. Uit de geheele levensgeschiedenis van St. Ludger blijktechter wel zonneklaar, dat Zuylen reeds op het einde der 7eeeuw bekend was. Bewijzen van een vroeger bestaan zijn er nog niet, en toch... Bij P. H. Witkamp: Geschiedenis der 17 Nederlanden,lezen we: In de provincie Utrecht heeft men vooral Romeinsche





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 52 schop verwaardigde zich mij te zegenen. Zes dagen heb ikmij daar opgehouden en ook de kerken van St. Maartenen St. Salvator bezocht, die helaas door de goddelooze Noor-mannen geplunderd zijn, en meer dan half verwoest liggen,zoodat de dienst niet naar den eisch eener cathedrale kerk,maar zoo als het naar omstandigheden mogelijk was, moestgevierd worden. Nadat ik hier, niet zooals het moest, maar zoo als ik ver-mocht, voor de belangen des geloofs gezorgd had, voer ik meteen klein vaartuig de Fecht af tot aan Sulna (Zuylen) eenevilla, eenige duizend schreden noord westwaarts van Tra-jectum, vandaar verder naar Marsna (Marssen) en vervol-gens naar Lonaralaca (Loenen), (waar ik mede veel te doenvond. Hier wonen overal Friezen, die eenigszins anders spre-ken dan wij, zoodat ik meermalen den bijstand der broederenbehoefde, om mij hen te doen verstaan, en de prediking deswoords niet overal die vrucht had,

die men had mogen wen-schen. De schepen, die uit Friesland naar Trecht varen, ko-men de Fecht op, en dat geeft veel levendigheid in deze stre-ken, zoodat er gestadig koopmanschappen over en weer ge-voerd worden. De oevers zijn laag en drassig, maar er zijngoede weiden, en men zegt dat het vee er even groot is alsaan den zeekant. ......Deze streken zijn arm wegens de verwoesting der Noor-mannen. De kerk is echter in bloeienden staat hier, maar erheerscht een verderfelijke verdraagzaamheid jegens de heiden-sche bijgeloovigheden, die inzonderheid van de overzeescheFriezen, een woest en onhebbelijk volk, dat geen juk kan dra-gen, hier overgeplaatst worden. Want helaas, de zucht naaraardsche goederen is zoo groot, dat zij niet weigeren zullenmet lieden handel te drijven, die zoo weinig Christen zijn, datzij zelfs hun tienden niet willen betalen. In bovenstaanden brief is sprake van de ,,villa&quot; Zuylen.Misschien maakt men zich van die villa een verkeerde voor-stelling en daarom wil ik

trachten hiervan een beschrijvingte geven. Bij de benaming van villa (9) hebben wij natuurlijk in diedagen nog niet aan eenig bekoorlijk gelegen landhuis of lust-hof te denken. Door een villa is er in die eeuwen oorspron-kelijk niets anders dan een eenvoudig, hier en daar ten platte-







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 55 gouw een niet onbelangrijke bevolking hebben opgehouden,toen de Apostel der Friezen hier zijn zetel vestigde. Omstreeks725 was over de gouw Niftarlake een zekere Erkenfried alsgraaf aangesteld. Utrecht was van deze gouw de hoofdplaats. De kathedraalschool (11) van St. Maarten te Utrecht waseen der voornaamste instellingen van onderwijs; Utrecht wasde zetel van den bisschop der Friezen en werd vermaard alseen bloeiende kweekplaats van wetenschap en letteren. Het is aan geen redelijken twijfel onderworpen, dat Karel deGroote de kathedraalschool bezocht heeft. Het was een ge-mengde school, waar de zonen van koop- en handwerksliedenevengoed toegang hadden als de kinderen van edelen huize.De Keizer wilde dat zoo; hij wilde de verschillende standenbijeen brengen; hij was een voorstander van de gemengdeschool. Alom bouwde hij scholen. Dat de priesters toch scholenopenen, riep hij,

in de dorpen en op het platteland (11). Enzij zullen voor het onderwijzen der kinderen geen loon eischenen niets ontvangen, dan wat hun vrijwillig door de ouders uitliefde zal worden geschonken. Aan het hoofd der gouw stond een keizerlijk ambtenaar, dieer, onder den titel van graaf, het burgerlijk bestuur en hetkrijgsbewind voerde, die voorzat op de z.g. gerichtsdagen, metde invordering der keizerlijke inkomsten belast was, de do-meingoederen beheerde, of liever ze als herroepelijke gunst-bewijzen in vruchtgebruik bezat en daarbij het toezicht hadover heirbanen, zoo te land als te water, over hoofddijken,bruggen en andere plaatselijke aangelegenheden. Evenzoowerden de kleine gouwen, districten en ambachten, waarin dehoofdgouwen waren gescheiden, door aan die gouwgravenondergeschikte personen bestuurd. De bediening der gouwgraven was oorspronkelijk slechtseen herroepelijk ambt, hetwelk van lieverlede, bij overlijdenvan den graaf, op diens erfgenamen pleegde

over te gaan,waarbij dan nog onderscheiden werd in de z.g. zwaard- enspilleleenen (12). In een zwaardleen mocht enkel een manne-lijk nakomeling opvolgen, in een spilleleen bij gebreke van eenmannelijken, ook een vrouwelijke nakomeling. De leenman was den leenheer hulde, trouw en manschappenschuldig. Hij kon wederkeerig op hulp van den leenheer re-kenen, indien hij zelf werd aangevallen.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 60 alzoo uitsluitend geestelijken, die tot secretarissen, kanse-liers, enz. gebruikt werden en aan wie de behandeling werdopgedragen van al zulke zaken, waarbij schrijven te pas kwam. Het eerste berichtje, dat we van Zuylen weer vinden, is (15)dat in het midden der elfde eeuw, ongeveer in 1050, in Zuyleneen eenvoudige kapel is gesticht, waarschijnlijk door St. Ber-nulphus, bisschop van Utrecht, die vele kerken heeft doenbouwen. Wie toen in die dagen in Zuylen woonden, wordt erhelaas niet bij vermeld. Het was een langwerpig, vierkant gebouwtje in Romaan-schen stijl. Het is mogelijk dat er ook reeds voor dien tijd eengodshuis stond, hetwelk, verwoest zijnde, in de 11e eeuw weerwerd herbouwd. Deze eenvoudige kapel werd later met een rond koor ver-groot en van een hoogst eenvoudig klokketorentje voorzien.Op de plaat, door A. Rademaker in 1615 gemaakt, is dit kerkjeduidelijk afgebeeld. 20 October 1351 (1) werd door Paus

Clemens VI aan Ja-cobus Rodi de Genesano gegeven het eeuwigdurend capellaan-schap van de kapel te Zuylen, in het bisdom Utrecht, waar-voor hij het canunnikschap en praebende van de Leuvenschekerk van St. Dionisius gerekend heeft te verruilen met Alexan-der van Snellenbergh, Zijn de gegevens omtrent het in 1050 gebouwde kerkje juist,dan is het Huys te Zuylen spoedig na het wegtrekken derNoormannen weer herbouwd en heeft zich in en om dat Huysweer een eenigszins beteekenende bevolking neergezet. Ook omtrent het Huys zelve komen er nu weer berichten los. In 1153 verkochten de erfgenamen van Rutger van Xanteneen eigen goed (Allodium) onder Zuylen aan de Kerk vanRees (10), Er bestaat ook nog, althans men beweert dat bestaat, eendocument betreffende het stichten van het Huys te Zuylen vanden volgenden inhoud (1): Document van Pieter Nicolaas van Zuylen, geboren te Zuy-len den XI van den II maand in den jare MCLXXXIX en inden jare MCCXIII het slot Zuylen

gesticht, alwaar Pieter Ni-colaas van Zuylen als vrijheer heeft geregeerd en de heerlijk-heid het slot Zuylen, voerende het wapen de vrouwenbeeldengerechtigheid en sterkte, dewelcke beelden geplaatst zijn ge-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 64 Na den maaltijd zoude er een valkenjacht plaats hebben;Floris nam eerst nog een middagslaapje, en de verradersreden vooruit om te zorgen, dat niemand in den weg ware, diehun opzet verhinderen kon. De weg was van Utrecht naar bui-ten den Waard en verder de Vechtdijk langs. Terwijl Aemstelachterbleef en ter bestemder tijd den graaf wakker maakte omuit te rijden. Floris, die een minnaar was van de jacht, kleeddezich spoedig aan, dronk nog een beker wijn met Aemstel opelkanders behouden thuiskomst, hetgeen men toen Sint Geer-tens minnedrinken heette, en reed eveneens naar het veld,door den zoon van Jan van Avennes, zijn neef, en Gerrit vanVoorne, twee jonge knapen, vergezeld. Aemstel was vooruitgehold, om de edelen te verwittigen, datde graaf in het net kwam. Dadelijk reden Woerden, Velzen,Benskoop, Zaenden en anderen Floris tegemoet, die hem, bijhet naderen, vriendelijk groette. Maar nu vatte van

Woerdendes Graven paard bij den teugel en zeide: Uwe hooge sprongenzijn gedaan, heer meester, gij zult niet langer den baas spelen.Gij zijt gevangen. De graaf hield dit voor een grap en zeide lachende: Ja, ik weet wel beter. Doch Benskoop rukte den valk, dien Floris op de handdroeg, hem af, als wilde hij met die daad te kennen geven, datFloris zich als gevangen beschouwen moest; want alleen vrijeedellieden hadden het recht om een valk te dragen. De graaf, bespeurende dat het ernst was, sloeg de hand aanhet zwaard, maar werd omsingeld en ontwapend; terwijl Vel-zen hem zwoer, dat hij hem bij de minste beweging het hoofdzoude kloven. Een der hofbedienden wilde een poging doentot bijstand aan zijn heer; doch zoowel hij als zijn paard wer-den gekwetst; terwijl Avennes en van Voorne naar Utrechtvloden en er het voorval ruchtbaar maakten. Het is wonder,dat de verraders de beide knapen niet vasthielden en met zichvoerden, doch men moet opmerken, dat bij de meeste booze fei-ten

een of ander verzuimd wordt of vergeten, waardoor hetbedreven kwaad ontdekt en gestraft wordt. Evenwel, niemand uit Utrecht maakte aanstalten om dengraaf te gaan verlossen. Zelfs scheen die stad aan des gravenvrienden niet veilig meer; de Heer van Arkel, een zijner ge-trouwen, haastte zich de beide knapen, die hem de tijding van





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 66 Intusschen naderen de Naardinglanders; de verraders ren-nen, de een herwaarts, de ander derwaarts weg; Velzen, wienzijn paard ontloopen was, springt op dat van een zijner kna-pen en ontkomt het; doch twee zijner dienaars worden door detoeschietende menigte achterhaald en neergeslagen. De ellendige graaf werd nog zieltogend uit het water ge-haald; hij was met 22 wonden doorboord; hij overleed echterbinnen weinige oogenblikken. Zijn lijk werd naar Alkmaarvervoerd en gebalsemd; later te Rijnsburg bijgezet. Het inge-wand bleef echter in Alkmaar achter en werd in een fraaie kistbegraven. Des graven moordenaars, voor de volkswoede beducht, nahet volvoeren hunner schanddaad, verspreidden zich wijd enzijd. Woerden en Aemstel waren het land uitgeweken; Vel-zen met sommige eedgenooten naar het slot Kroonenburg bijLoenen gevlucht, hetwelk hem toebehoorde. Spoedig beleger-de hem daar een aangerukte

volksmenigte, die van overal uitNoord- en Zuid Holland kwam toegevloeid en aan wier hoofdzich Loef van Kleef, een broeder van den graaf van Kleef,benevens de Heeren van Zuylen en Ysselstein gesteld hadden. Het kasteel, dat niet voldoende met krijgs- en mondbehoef-ten voorzien was, moest zich spoedig overgeven; en nu begeer-de het volk de overlevering van de gevangenen, om er zijnwraak aan te koelen. De graaf van Kleef, die insgelijks daarwas aangekomen, en van meening was, dat niet al de eedge-nooten even schuldig waren, weigerde aan dezen eisch te vol-doen, en wilde hun eerst een gerechtelijk verhoor doen onder-gaan. Om echter het rumoer te stillen, leverde hij Velzen,Zaenden en een paar anderen, aan wiens schuld geen twijfelwas, in handen van het volk, dat hen straks alle vier op eenellendige wijze om het leven bracht. Benskoop en Teylingenwerden aan Loef van Kleef toevertrouwd, die hen aan de strafwist te onttrekken. Anderen onder de moordenaren, hetzij daar,hetzij

elders, werden gevonnisd en gerecht. Het slot Kroonen-burg werd gesloopt, en dat van Muiden aan Diederik vanHaarlem ter bewaring gegeven. Elke actie verwekt reactie. Er ontbrandde na korten tijd op-nieuw een strijd, w^aarin Heer Steven van Zuylen werd gedooden zijn slot vernield werd. Dit geschiedde tusschen 1296 en1299.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 67 Hij was gehuwd met Hadewig (17). Uit hun huwelijk spro-ten 2 kinderen, Sweder en Jan van Zulen. Heer Sweder, inDecember 1277 Maarschalk van den bisschop, nam in 1288goed in pacht van het Duitsche huis in Werconde als Zwedervan Wiltenborgh, met zijn vrouw Hildegardis van Velde. In 1299 kocht hij, als Suederus de Sulen qui alio nomine vocor deBeverwarde met zijn 2e vrouw Berta (de dochter van graaf vanDalen) een lijfrente van 5 Pond grooten Tournooisen van hetVrouwenklooster te Oostbroek (Utrecht) uit welke rente nahun dood de viering van hunen memorie zou worden bekostigd. Zuylen behoorde in dien tijd als leen gedeeltelijk aan hetBisdom en gedeeltelijk aan de Abdij van Oostbroek. Deze Heer Sweder sneuvelde in 1304 tegen de Vlamingenop Duiveland. Zijn dood is in het Necrologium der St. Servaas-abdij te Utrecht gesteld op 20 Maart (17), Bij Wagener staat op pag. 160 van het III

deel aangetee-kend, dat Diderik van Suylen op Vrijdag van Palmzondag in1304 gesneuveld is. Deze Diderik wordt echter verder niet ver-meld, noch in den stamboom der Haarzuylens, noch in hetoverigens tamelijk volledige overzicht van Jhr. Wittert vanHoogland. Vermoedelijk heeft hier een naamsverwisselingplaats gehad. Het slot, onder Steven van Zuylen verwoest, is onder Swe-der van Zuylen weer opgebouwd en wel in het jaar 1300. Datjaartal stond eertijds in den oostelijken gevel (1), ter plaatsedaar voorheen de poort of ingang van dit gebouw geweest is. Deze opbouw vindt men in bijna alle geschiedenissen vanZuylen opgenomen en zeer ten onrechte is daaruit meermalende conclusie getrokken, dat dit de eerste oorsprong van hethuis is geweest. In zeker afschrift (1) van een M. S,, in folio berust heb-bende ter secretarie van Seyst en Driebergen leest men: Het geslacht van Zuylen heeft voor of omstreeks den jare 1300  bij houwelijk als het schijnt verkregen het huys en

goedvan Abcoude, van die van Assenborch, voerende een zwartewolf in 't silver, hetwelk sommigen het oude wapen van Ab-coude noemen, als blijken mag uit de wapenen in een glas teMinnebroeren tot Utrecht Anno 1310 gegeven, volgende degenealogie alle oude alliantien. Aan dit geslacht van Suylen is de .voorsz. Heerlijkheid van



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 68 Abcoude, die ook het wapen van Suylen voert, gebleven, totdatHeer Jacob, Heer van Abcoude, Wijck, Gaasbeek, Putten enStryen A.o 1459 stervende, zonder wettelijk oir achter te laten,hetzelve wederom gekomen is aan het Sticht en van dien tijdaf aan meest gebruikt is voor een woning van de Maarschalkenvan het Nedersticht. Ofschoon men volgens dit schrijven mag aannemen, dat Ab-coude en Suylen voor of omtrent den jaare 1300 door een manuit het geslacht van Zuylen moge bezeten zijn geweest, zooschijnt echter, dat de zoon van dien Heer van Zuylen, die eendochter van Abcoude getrouwd had, die goederen weer onder-ling verdeeld hebben, en de oudste misschien des vaders erf-deel Zuylen en een tweede des moeders erfdeel Abcoude kanbezeten hebben, zooals men te dien tijde meer gehandeld vindt. We geven dit schrijven verder zonder eenig commentaar. Sweder van Zuylen had geen kinderen. Hij werd

opgevolgddoor zijn broeder Jan van Zuylen, Ridder, die zich reeds tij-dens het leven van zijn vader, in 1294, nog knaap zijnde, ver-bond met Graaf Floris V van Holland. We vinden evenwelbij den moord op Graaf Floris zijn naam niet vermeld. In 1299 keurde hij, als zoon van wijlen zijn vader, goed deaflossing der erfpacht op de Molen op de Niers in Weze. Zoowel bij Craandijk als bij van Lennep vinden we, dat in1302 Zuylen niet meer aan zijn eerst bekende Heeren behoor-de, van Lennep (4) voegt daaraan nog toe: Indien het kasteelin 1300 gebouwd is. heeft de bouwheer luttel genots ervan ge-had; immers we vinden het geslacht reeds in 1302 uitgestorvenop een erfdochter na, Eleonora van Zuylen. Zoowel het een als het ander is onjuist. Ik heb niet gevonden wanneer Jan van Zuylen gestorvenis, noch hoe; hij is echter in 1317 opgevolgd (17) door zijn zoonSteven van Zuylen, Ridder, Heer van Zuylen, Swezerengh,Westbroek en Anholt. Dit is de eerste van Zuylen, die ookHeer van Swezerengh en

Westbroek is, eene combinatie die totop den huidigen dag is bewaard gebleven, zij het dan in gewij-zigden vorm. In 13i7 werd van zijn rechtsgebied gewag gemaakt, waaruitblijkt, dat Westbroek toen behoorde tot de parochie vanMaarssen, In 1318 cedeerde hij de hoeve te Zuylen aan destad Utrecht, gelegen op de Trechterweide en erkende dat de



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 69 stad met zijn toestemming een watergang heeft gegraven doorzijn gericht te Swezerenghe. Dit moet de sloot zijn, die ookthans nog grootendeels bestaat en die bij de borstelfabriekonder de brug m de Vecht uitkwam. Aan den anderen kantging de sloot tot de Lage Weidsche Dijk. Althans zoo staatdeze nog aangegeven op een kaart van de Vrijheidt der StadtUtrecht, volgens decisie van den Jare 1539 en te vinden inhet Centraal Museum te Utrecht. In 1323 bezegelde hij met Bisschop Jan van Diest den dijk-brief van den Lekdijk. De Bisschop van Utrecht en de Graafvan Holland gaven hem in 1325 zijn Huys te Zuylen terug enbevalen Peter van Zuylen, Stevens broeder, hetzelve voor hemweer in te ruimen. Blijkbaar had deze zoolang het Huys be-woond. Wat hiervan de reden geweest kan zijn is mij nog nietduidelijk, In 1327 was Steven Ridder, in 1328 gevolmachtigde van denBisschop van Utrecht, Voor of

omstreeks het jaar 1350 is HeerSteven gestorven. Opvolger was Heer Dirk of Diederik van Zuylen, tweedezoon uit het huwelijk van Heer Steven en Vrouwe Berta vanDale, welke laatste een dochter was van Otto, Graaf van Daleen Cunigunda, van Bronckhorst. Heer Dirk van Zuylen (17) Heer van Zuylen, Anholt, Swe-zerengh en Westbroek, verbond zich 8 Maart 1353, Ridderzijnde, met den Aartsbisschop van Keulen en verklaarde datde burg en stad Anholt voor den Aartsbisschop steeds openzouden blijven. Door zijn zwager Dirk, Graaf van Meurs, werdhij gevangen genomen. Hij overleed en werd begraven te Gra-fenthal als Dominus Diedrich van Zulen, 15 Juni 1364. Hijwas gehuwd met Margaretha van Baer. Tijdens de gevangenschap van Heer Dirk was de echtge-noote van den Graaf van Meurs Vrouwe van Zuylen. Na den dood van Heer Dirk volgde uit het kinderrijk gezineerst de oudste zoon. Steven van Zuylen van Anholt zijn vaderop in 1366. Steven, die in 1368 de

huwelijksche voorwaardenzegelde van Hertog Eduard en Catharina van Beyeren, over-leed reeds in 1373. Zijn broer Frederik van Zuylen van Anholt volgde hem opals Heer van Zuylen, Anholt, Swezerengh en Westbroek.Doch ook deze overleed spoedig, namelijk in 1382,
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