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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 XIV nomen. Z.i. zou een landdag, door Niftarlake uitgeschreven,uitstekende resultaten kunnen opleveren. De Heer Wymstra zou gaarne een spreker over ,,De Vecht &quot;willen uitnoodigen, met het doel, het behoud van de natuur-monumenten te bevorderen. Hij noemde als einddoel eenstreekplan. De Voorzitter benoemde daarna een voorloopige commissieom dit onderwerp te onderzoeken, n.1. de Heeren Wymstra,Trouw en Bastert en den Voorzitter, welke allen de benoe-ming aannamen en rapport zullen uitbrengen. De Heer Bastert besprak den toestand van het Vechtwater,en de Heer Rijsterborgh zou gaarne een monumentenlijst zienaangelegd. De Heer van der Laan opperde, dat Niftarlake oudeboekwerken over de Vechtstreek voor de bibliotheek zou aan-koopen. De Heer Trouw vond dit overbodig, omdat die werkenin Rijks- en Gemeente-archieven geraadpleegd kunnen worden.Mevrouw van Zeggelen klaagde over den

toestand van denOostdijken oever van de Vecht, nu de wandelweg is veranderdin een autoweg. Pastoor Rientjes stelde voor, een tentoonstelling te houden,waarop de schoonheid van de Vecht tot haar recht zou komen.De Heer Weijland bepleitte het opnemen in het jaarboekjevan een opgave van datgene, wat in het archief te Utrecht aan-wezig is betreffende de Vechtstreek. De Heer Vis informeerde of er reeds plannen gemaakt warenom het 25-jarig bestaan van Niftarlake feestelijk te herdenken,hij zou gaarne verder zien, dat bij 't bezoeken van kerken door deleden van Niftarlake, toestemming verkregen werd, om hetorgel te bespelen. Dit ter overweging voor volgende excursies.Mej. Grevenstuk verzocht toestemming tot het aanschaffenvan een kaartsysteem, hewelk met algemeene stemmen wordttoegestaan. Nadat de Voorzitter de Heeren Doude van Troostwijk, Bas-tert en Schiethart benoemd had tot leden der Commissie voor defeestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan, werd deze

ver-gadering gesloten. Het jaarboekje verscheen weder als gewoonlijk en met succes.De excursie naar Haarzuilens had in October plaats.Het aantal leden, eerst afgenomen, groeit in den laatsten tijdweder en is tot bijna 200 gestegen.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 XXVIII een gedetailleerde beschrijving ontslagen achten, nademaaldit reeds in het jaarboekje van 1932 is geschied. Het verrukkelijke zomerweer noodigde onweerstaanbaar uittot een Wandeling door de Parken.waaraan door velen gevolg werd gegeven. Het was tevens eenrecreatie na het vermoeiende gedrentel door de Kasteelver-trekken. Het was eigenlijk veel te vroeg toen de bel klingeldevoor de Afternoon-tea,in dezelfde hall, waar de koffie gebruikt was. Verschillendegasten waren reeds vertrokken, zoodat het gezelschap kleinerwas dan 's middags. Toch heerschte er evengoed 'n aangenameen gezellige stemming. Verschillende speeches werden afgestoken, allereerst doorden 'heer A. H. Colenbrander uit Breukelen, die den dank vande Vechtstreek aan Niftarlake overbracht voor al hetgeen zij inde afgeloopen kwarteeuw in het belang van de historie-kennisen anderszins heeft gedaan. Spr. wenschte het Genootschaphiermede

geluk, inzonderheid den Voorzitter, Secretaris en Pen-ningmeester- Spr. drukt de hoop uit dat Niftarlake nog langentijd van de kracht en werklust van deze heeren mag profiteeren. Mevrouw Marie van Zeggelen zegt vervolgens dat weinigmenschen zoo dankbaar kunnen zijn aan Niftarlake als zij. Inhooge mate heeft zij bij haar literairen arbeid den bijstandmogen ondervinden van Niftarlake. Speciaal herdenkt zij deheeren Brouwer, Schiethart en van der Velde. Spr. eindigt metde beste wenschen voor het Genootschap en zijn arbeid. Een voorstel om 'n telegram te zenden van aanhankelijkheidaan M. M. de Koningin en het Koninklijk Huis werd metluiden bijval begroet. Met enkele gevoelvolle woorden sloot de Commissie-Voor-zitter deze plechtige bijeenkomst. Zoo werd deze in opzet bescheiden feestelijke herdenkingeen subliem en hoogstaand festijn, waarvan de herinneringbij degenen, die het hebben meegevierd, nog lang zal levendigblijven. Wij danken de Redactie van het Jaarboekje dat zijeenige

bladzijden voor vastlegging van deze heerlijke gebeur-tenis heeft willen afstaan. Mogen de deelnemers bij 'het lezenvan deze regelen hun herinneringen aan dien zilveren dag zienherleven!                                                                                J. V.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 Het Huis ten Bosch te Maarssen. Thans Gemeentehuis. Teekening W. van Leusden. Gebouwd onder invloed van Jacob v. Campcnstijl.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 XXXVIII onzer kasteelen en landgoederen, waarover in het laatst ver-schenen Jaarboek van den Oudheidkundigen Bond is ge-klaagd*). Caveant Consules! De leden van Niftarlake zullenmet het Bestuur alles doen om te waken voor het behoud vanhet schoon verleden, de historische schoonheid der roemrijkeoude Vechtstreek! A. E. RIENTJES. '') De Nood onzer kasteelen, door Jhr. Dr. E. van Nispen tot Seve-naer in het Oudheidkundig Jaarboek 1937, 'blz. 51.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 Na vijf en twintig jaren. Nog levendig herinner ik mij, dat onze Voorzitter en ik in1912 op zekeren avond bij mij thuis bespraken om het Oudheid-kundig Genootschap ,,Niftarlake&quot; op te richten, en het strektmij tot groote vreugde, dat gedurende 25 jaren zoo glansrijkalle bezwaren zijn overwonnen en ons Genootschap zoo'n grootevlucht heeft genomen. Nadat wij de Heeren van Arkel, Koomans en de Zwart da-delijk bereid hadden gevonden, om met ons een voorloopigecommissie te vormen, hebben wij getracht, door lezingen en ex-cursies de toetreding van leden te bevorderen. De eerste po-gingen hadden een onverwacht succes, overal werd de meestemedewerking ondervonden. Op de eerste vergadering werden de leden der voorloopigecommissie definitief als bestuurders gekozen, zoodat alles vaneen leien dakje ging. Het aantal leden groeide spoedig aan toteen honderdtal; notabelen, burgemeesters,

notarissen, predikan-ten, geestelijken, kunstschilders, architecten, geneesheeren, be-zitters van kasteelen en buitenplaatsen traden toe als lid. De ach-tereenvolgende Commissarissen der Koningin te Utrecht hebbenwelwillend het beschermheerschap aanvaard, zoodat het bestaanvan ,,Niftarlake&quot; op hechten grondslag gevestigd werd. Hetledental steeg soms tot ver over de 200. In den crisistijd verlo-ren wij wel een aantal leden, maar thans is het weer zoo lang-zamerhand op het gemiddelde niveau gekomen- 't Is dus niet te verwonderen, dat ik het als een voorrechtbeschouwde, het 25-jarig bestaan op ,,Nyenrode&quot; te kunnenbijwonen. Vele bestuurderen en leden zijn ons helaas door den doodontvallen; aan velen hunner heb ik een aangename herinneringbewaard en dankbaar gedenk ik de vriendschap, die ik van henmocht ondervinden. De belangstelling voor het geschiedkundig verleden en deschoonheid van de Vecht en omstreken is verbazend toegeno-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 XL men en door een groote reeks van artikelen in de jaarboekjes isveel, wat verloren dreigde te gaan, aan de vergetelheid ontrukt. Het doel van ,,Niftarlake&quot; is dus gedeeltelijk bereikt en detoekomst mag met vertrouwen worden tegemoet gezien. Ik verwacht dan ook, dat de bloei steeds meer zal toenemenen dat de belangstelling voor de rijke geschiedenis en de grooteschoonheid van de gouw Niftarlake niet zal verflauwen. J. G. Th. GREVENSTUK.

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 XLVIII .lis het Amsterdamsche Y, of althans er mee in verbinding ge-staan hebbende. Reeds in 1357 schijnen er plannen bestaan te hebben voorhet slaan van een dam te dezer plaatse, doch de dam was fei-telijk eerst in 1400 officieel gelegd. Tezelfder tijd ontstond deeigenlijke stad, vooral door de voorrechten van Handvestenen Vrijdom, die Hertog Albrecht v. Beyqren er aan schonk. In 1426 werd het door de Kennemers voor Jacoba van Beye-ren veroverd. Spoedig ontwikkelde de stad zich in normalenmiddeleeuwschen trant. Er werden kerken gebouwd, eerst deGroote of St. Nicolaaskerk, later de Lieve Vrouwekerk, diekleiner van afmeting was. Ze is in 1883 gesloopt. Ook wer-den er kloosters gesticht, Bagijnhof, Oude Mannenhuis, Bur-ger- en Armenweeshuis enz. De nijvere bevolking beoefende devisscherij, scheepvaart en handel. In de XVe en XVIe eeuwtelde de stad 10 zoutkeeten en 31 scheepstimmerwerven. Descheepsbouw

stond in hoog aanzien en leverde schepen af naarheinde en ver. Groote schepen als ,,de Halve Maen&quot; e. m. a.voor de vloot van De Ruyter zijn daar gebouwd. De boeren^bevolking specialiseerde zich in de kaasbereiding; deze kaashad op de markt in de stad groote aftrek en is heden ten dagerog bekend als de beroemde ronde Edammer kaasjes. Bij deomwalling van de stad in de 2e helft der XVe eeuw werdenmet minder dan 7 poorten gebouwd, die de namen kregen vanNoorder-, Wester-, Ooster-, Purmer-, Monnikendammer-,Kaaypoort en Gevangen-Keet. Het Stadhuis, dat in dien tijd gebouwd is, was van hout enzeer primitief. Het werd in 1737 door een groot en sierlijk ge-bouw vervangen. In 1475 sloot Edamme (zoo spelde men toen-maals den naam) een verdrag met Amsterdam en eenige West-Friesche steden tot uitrusting van schepen voor de visclivangst. De hongersnood, die in ,1491 Noord-Nederland teisterde,ging ook Edam niet voorbij. Hij dreigde zelfs zoo erg dat eenoproer onder

het ,,Kaas- en Broodvolk&quot; uitbrak, dat echterdoor den Magistraat bezworen werd. Hertog Albrecht vanSaxen noodzaakte dientengevolge de steden Edam en Mon-nikendam de poorten voor hem open Ie houden, om desnoodsde oproermakers gevangen te nemen en te straffen. Een boetevan 400 Andries-guldens stond 'hierop voor Monnikendamen 800 dito voor Edam.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 XLIX Na veel strijd koos Edam in 1572 de zijde van den Prins vanOranje, en op Zondag na St. Jan werd de eerste Gerefor-meerde preek in de Groote Kerk gehouden door Paulus Pie-terse, voorheen R.K. Bedienaar in deze kerk. Edam werd daar-na een classicale en synodale stad. In den strijd tusschenRemonstranten en Arminianen schaarde de gemeente zich bijde Rechtzinnigen. De rampen en wederwaardigheden bleven de stad niet ge-spaard. Verschrikkelijke branden en watervloeden hebben haarin den loop der eeuwen meermalen geteisterd, doch telkenskwam zij deze weer te boven. Tegenwoordige Stad. Het Edam van heden heeft als gemeente (Volendam ca. in-cluis) een oppervlakte van 2282 H.A. en telt 8700 inwoners.'De bevolking houdt zich bezig met landbouw, veeteelt en in-dustrie. De zuivelindustrie geeft vele handen brood, de touw-,jute- en cocosfabrieken houden 300 a 400 arbeiders aan

hetwerk. Er heerscht een levendige handel. Volendam vindt tot nog toe bijna uitsluitend haar bestaanin de vissoherij, doch met het oog op de droogmaking der Zui-derzee, waardoor de vischvangst zoo goed als verdwijnen zal,worden de jongemannen geleidelijk in de ambachten opgeleiden geplaatst. Zoo zal dit eiland na verloop van tijd een totaalander aanzien gekregen hebben. Typisch is wel dat de Volen-dammer nooit het woord ,,I}selmeer&quot; gebruiken wil, maar nogimmer spreekt van de ,,Zuiderzee&quot;. Natuurlijk was de Groote of St. Nicolaaskerkhet eerste doel in dit stadje, de kerk is nu eenmaal in de meesteplaatsen het voornaamste bouwwerk, ook het oudste gebouw.De middeleeuwsche stedenstichters dachten het eerste aan Goden bereidden Hem een woonplaats. De vorm en substantie enligging dezer kerken waren allen zuiver op de Godsgedachteafgestemd. Geen materiaal was te kostbaar, geen versiering terijk, geen moeite te groot om 'het ,,Domus

Dei&quot; zoo ,,scoen endecierelyck&quot; te maken als maar m.ogelijk was. De kerk is ook veelal historisch, het voornaamste punt vande stad, daaromheen groepeerden zich de huizen e.a. gebouwen.We zien dan ook niet zelden Kerk, Waag en Stadhuis heeldicht bij elkaar.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 LUI Toen de invallen der Noormannen voorgoed tot het verledenbehoorden, kon de Hollandsche bevolking herademen en degrondslag gelegd worden voor orde, rust en welvaart. Tochzou het nog lang duren eer ook West-Friesland een duurzamenvrede mocht genieten. Want na de verwoestingen der Noor-mannen, had de bevolking een strijd te voeren tegen de heersch-zucht der Hollandsche graven. Verschillende dezer heerenmoesten daarbij 't leven laten. Zoo sneuvelde Graaf Arnoud bijWinkelmade,. Graaf Willem II bij Hoogwoudt, en nog veleanderen meer. Graaf Floris V echter bracht een ommekeer indeze verhouding door in stee van wraak en tyrannie, liefde enmenschelijkheid aan deze volken te betoonen, waardoor hij hungenegenheid in korten tijd had gewonnen. Hij legde wegen aan, stichtte kasteelen en bevorderde denlandbouw. Hierdoor werd hij de lieveling des volks, zoodat deEdelen hem

spottenderwijs ,,der kerlen Godt&quot; noemden. Intusschen namen welvaart en handel een hoogen vlucht.Het Flevo-meer werd door dijken binnen zijn grenzen gehou-den en steden en dorpen konden aan zijn oevers verrijzen.Medemblik kreeg in 1288 vele en belangrijke voorrechten vanFloris en werd daaroor tot stad verheven *). Hoorn kreeg ongeveer dezelfde rechten in 1356 van GraafWillem V, ze is dus als stad iets jonger dan eerstgenoemde.Handel en nijverheid kwamen weldra tot hoogen bloei, vooralde visscherij vormde een voorname bron van bestaan. Reeds tijdens het bestuur van Jacoba van Beyeren was Hoornde hoofdstad van W.-Friesland, de Residentie van het Gees-telijk Hoofd der Kerk van dat gewest, toen Proost of Dekengenoemd, en werd zij het eerst van alle West-Friesche stedenomwald. Een bijzonder voorval deed zich toenmaals voor, hetwelk eeneigenaardig licht werpt op de toestanden van die dagen. Zekere Jan Cruyf, zoon van een aanzienlijk burger

LambertCruyf, zou te Gouda zich deze woorden omtrent Jacoba hebbenlaten ontvallen: ,,Het is schade, dat men zoo schoone edele,,Vrouwe zoo handelt, en met haar sleept als ware het een ge-,,meene vrouw&quot;. Deze goed bedoelde woorden werden precies andersom aan Uit: C. A. Abbing: Gesdiiedenis van 'Hoorn. 1839.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 LV Rijk geestelijk leven. Zooals in bijna alle welvarende middeleeuwsche steden endorpen, werden ook in Hoorn meerdere kloosters en kerken ge-sticht en gebouwd. Abbing vermeldt er 9, t.w. 7 vrouwen- en 2mannenkloosters, allen gesticht in de XlVe en XVe eeuw. Debewoners en bewoonsters dezer kloosters hielden zich onledigmet onderwijs, handenarbeid, ziekenverzorging en gebed. Na de Reformatie zijn de meeste dezer kloosters geheel ofgedeeltelijk gsloopt en wat er van bleef staan kreeg een anderebestemming. Tegelijk met deze geestelijke bloeiperiode nam ook de econo-mische welvaart toe, die in de XVIIe eeuw haar hoogtepuntbereikte. Het Hoornsche volk was van nijveren aard en hadveel ondernemingsgeest, het bezeilde den ganschen aardbol endreef overal levendigen handel. Geen Koejenuyer maeckt de steen en dorpen ryck. De zeevaert bouwtze, en brengt eerst zoden aen den dyck.zei

Vondel reeds. In den vrijheidsoorlog tegen de Spaansche overheerschingwaren 'het vooral Hoornsche zeevaarders, die in de zeeslagentegen de Spanjaarden 'n bewonderenswaardigen heldenmoed endapperheid aan den dag legden. 'De stad steeg daardoor inaanzien bij de andere steden en vele groote kooplieden gingenzich deswege binnen hare muren vestigen, hetgeen de welvaartnog meer deed toenemen. De stad van J. P. jGoen e.a. Hoorn mocht in die degen verschillende groote zonen onderhaar inwoners tellen. Zoo de schipper Willem Schouten, diemet den Amsterdamschen koopman Isaak Ie Maire het planmaakte een nieuwen vaarweg naar de Stille Zuidzee op te spo-ren. Door verraad en sluipmoord kon dit stoute plan niet tenuitvoer gebracht worden, doch wel werd dientengevolge dooreenige Hoornsche burgers een Australische Handels-Maat-schappij opgericht, waarvan genoemde mannen met nog eenigeandere de bewindvoerders werden. Toch gaven zijn hun

plan niet op en gelukte het hen in 1616het Zuidelijkste punt van Zuid-Amerika te bereiken en daarde Hollandsche naam en faam te verbreiden. De Le Maire-straat, de Staten-eilanden en Kaap-Hoorn zijn er de blijvende







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 LVIII Nadat in Hotel Geel de lunch gebruikt was, werd de tijdbekort met een Wandeling in de stad,waarbij voor een oudheidliefhebber veel interessants te bekij-ken valt. We vermelden allereerst de Groote of Lieve Vwuwekerk. Reeds 7 jaren na de vestiging van de eerste huizen, stichttemen in Hoorn de eerste Parochiekerk. Slechts van'hout en riet opgetrokken, ging zij in 1328 geheelin vlammen op. Gedurende ruim -40 jaren bleef Hoorn nu zon-der kerkgebouw, als gevolg van de Hoeksche en Kabeljauwschetwisten. Toen deze eenigszins geluwd waren bouwde men in1369 een nieuwe kerk, wederom van hout en riet. In het vol-gende jaar werd deze ingewijd door den iBisschop van Utrecht.Toen in 1394 de kerk van Scharwoude door den hoogen vloedwas weggeslagen, werd de parochie van iScharwoude bij die-van Hoorn gevoegd. Hertog Albrecht van Beyeren bekrachtig-de deze samenvoeging in een acte, die nog in het archief

be-rust en aanvangt: ,,Aelbrecht bi !Goids genaden Palensgrave opten Rijn, Hcr-,,toge in Beyeren,. etc. doen cond allen luiden, dat ons getoent,,ende inder waarheit onderwijst hebben, die buere van Sca-,,derwoude&quot;, enz. Op het einde der He eeuw stierf Ridder Gerrit van Heems-kerck te Hoorn en werd aldaar onder het Hoogkoor voor hetaltaar begraven. Hij vermaakte de kerk veel goud en zilver enmaakte het waarschijnlijk ook mogelijk dat in 1405 het eerste steenen Koormet het kruiswerk boven het koor van de houten kerk werdopgericht. In 1429 werd de Steenen Kerk uitgebreid door aan-bouwing van de beuken. De bevolking nam in aantal toe, zoo-dat meer kerkruimte noodig werd. Het eerste orgel in de kerk dateert van 1497, het werd uit-gebreid in 1523. De kooromgang, die in 1480 niet afgebouwdkon worden wegens de stex:hte ti,ldsdimstandigheden(!) werdin 1500, toen de handel weer opletfde, geheel opgetrokken enafgewerkt. Ridder Gerrit Aelbout van Hoorn schonk een prach-tig

gebrandschilderd glasraam. De Gebroeders Pieter en Ger^brand Dirksz., bekwame goudsmeden in Hoorn, vervaardigden



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 LIX verschillende gouden, zilveren en koperen sieraden voor dekerk. Den beroemden schilder-teekenaar Jacob Cornelisz. vanOostzanen te Amsterdam werd opdracht gegeven gewelven enmuren te beschilderen met Bijbelsche tafereelen, waarvan hijzich op uitnemende wijze kweet. Hij kwam hiermede in 1523gereed. Na den vrede met Gelderland en Frankrijk beslotenStads- en Kerkbestuur de kerk van een toren te voorzien. Bin-nen de kerkruimte was reeds vroeger een stevig fundamentgelegd, waarop in 1531 een toren werd gebouwd onder leidingvan Mr. Jacab van Edam. Spoedig werd in den toren een groote klok opgehangen, we-gende 5200 pond en toegewijd aan St. Jan Baptista. De klokdraagt als merkwaardig opschrift: lek Jhcsus waerachtich,Seg in Heren madhtich.Dat ghi bliven eendragtich!Doet ghi datSoe sal ju statWel staen, in freden.Doe men schreef MGCGCC ende XXXI daerbij,Doe goten Geert

van Wouw, Johan ter Stege mij.Voor de klok werd 100 gld. betaald, benevens 30 st. drink-geld. Een jaar daarna werd 'het uurwerk uitgebreid met half slagen kwartieren, ,,so dat men daer alderlei voysen op stellenmogt&quot;. Zooals in vede andere plaatsen zoo had ook Hoorn te lijdenvan de troebelen in den tijd der Hervprming.Reeds in 1535 werden 3 mannen en 2 vrouwen ter dood ge-bracht wegens ketterij, doch in 1566 werd de ,,nuwe leere&quot;openlijk op straat verkondigd. Het stadsbestuur het de GrooteKerk dag en nacht bewaken, uit vrees voor beeldenschending,ook is zij daarna nog gedurende 28 weken gesloten geweest.Een eigenlijke woeste beeldenstorm heeft Hoorn niet gekend,de overgang naar de nieuwe godsdienst is er vrijwel zondergroote beroering gegaan, hetgeen deels aan de welwillendehouding van het toen nog Katholieke Gemeentebestuur tegen-over de hervormingsgezinden te danken is.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 LXI schonken. Ofschoon ook van sierlijken bouw en vormen, moetdeze kerk het qua bouwwerk toch in alle opzichten tegen haarzusterkerk afleggen. Vervolgens noemen we het West-Friesch Museum, gelegen aan de Roodesteen of Kaasmarkt. Eertijds stondhier de woning van den Proost of Deken, het geestelijk Hoofdvan West-Friesland, als vertegenwoordiger van den Bisschopvan Utrecht, onder wiens bestuur deze streek ressorteerde. Hettegenwoordige gebouw dateert van 1631 en diende toen alsvergaderhuis van den Gecommitteerden Raad van W.-Fries-land. De gevel draagt de sporen van dien tijd: strenge navol-ging der klassieken, in verschillende bouworden en versierdmet verschillende wapens in steen uitgehouwen. Het gebouwheeft al verscheidene bestemmingen gehad, doch sedert 1878is het onafgebroken als Museum ingericht. Het bevat een uit-gebreide collectie voorwerpen, die spreken van de

historie enden vroegeren bloei van Hoorn. Talrijke schilderijen, teekenin-gen, gravures, kaarten, zeer fraaie XVIIe eeuwsche betimme-ringen, rijk gebeeldhouwde meubelen, porselein, munten, gevel-steenen, wapens e.m.d. zijn even zoovele stille getuigen van dewelvaart van vroeger eeuwen. De Waag, recht daartegenover, is iets ouder. In 1608 namHendrick de Keyser aan ,,de blaauwe Noorduynsteen voor denuwe Waege te doen houwen&quot;. Het volgende jaar kwam hijgereed en wordt sindsdien nog wekelijks gebruikt voor kaas-wegen. Het Stadhuis, dat vroeger ook op de Kaasmarkt stond, issinds 1796 gevestigd in het voormalig Hieronymietenkloosteraan de Nieuwstraat. Dit klooster werd in 1385 door monnikengesticht en bewoond. Na de Hervorming werd het ingericht gedeeltelijk als Latijn-sche school, terwijl een ander deel als logement voor de Ge-committeerde Raden bestemd werd. Het voorste gedeelte metzijn sierlijke trapgevels van bak- en natuursteen is in 1613

ge-restaureerd. Hier wordt de bekende Bossu-beker bewaard. Op het Kerkplein wordt de aandacht getrokken door eenprachtige Renaissance-gevel, met jaartal 1563. Dit is liet voor-malige St. Jans-Gasthuis, Helaas is deze prachtgevel bij eenlatere restauratie deerlijk verminkt; doch als men dit even











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 LXVI den het niet goed zetten dat Grootebroek het oude geloof ge-trouw bleef en behandelden haar deswege niet meer als stad.Vooral Enkhuizen ging hierin voor. Grootebroek stoorde zichhier weinig aan en zette dersniettegenstaande haar stedelijkleven voort- Doch omstreeks den Napoleontischen tijd, toenalle steden, groote zoowel als kleine, een slechten tijd door-maakten is langzamerhand het stadskarakter geheel verdwe-nen, om plaats te maken voor het dorpsleven, zooals dat ook inde andere ,,Streekdorpen&quot; al sinds eeuwen geleid werd. Van de vroegere ,,Stadsglorie&quot; is niet veel meer over dan deauthentieke stukken, die zorgvuldig in het archief bewaard wor-den. En om deze merkwaardige documenten te bezichtigenwerd een uitstapje daarheen vanuit Hoorn ondernomen *). Het Raadhuis * *)het 4e in den loop der eeuwen, is gebouwd in 1930 door denArchitect C. Weel aldaar. De bouworde is in

overeenstemmingraet het landelijk karakter van ,,De Streek&quot;. Op de pyramide-kap rust 'n sierlijke koepel, die het Raadhuis als zoodanig bovende omgeving accentueert. De voorgevel met z'n rondbogige por-tiek en hoekige erkel is rustig gehouden en doet vriendelijk aan.Het interieur beantwoordt aan de eischen, die een moderne ge-meentehuishouding aan een dorps-raadhuis mag stellen: dege-lijk, en toch smaakvol, eenvoudig en geriefelijk, maar niet min-der practisch. De vensters zijn van glas in lood, in nuancee-ring van blank, getint, antiek, melk- en kathedraalglas. Devogelfiguren symboliseeren de deugden der vroede vaderen: uil(wijsheid), valk (adeldom), pelikaan (toewijding), haan(waakzaamheid), specht (arbeidslust), ekster (welsprekend-heid) en duif (vrede). De glazen in de Secretarie zijn versierdmet ooievaar (geboorte), duivenpaar (huwelijk) en kraaien(overlijden), terwijl de burgemeester in zijn kamer voortdurendherinnerd wordt aan kracht door een leeuw, trouw door eenhond en

energie door 'n eekhoorn. Deze, alsmede het meubilair *) Grootebroek als gemeente telt thans pl.m. 4400 inwoners, over ver-schillende dorpen verdeeld. In verband met den tuinbouw als hoofdbronvan inkomsten faezit de gemeente een Lagere Tuinbouwschool, die ook doorleerlingen 'van elders bezocht wordt. **) Deze gegevens zijn ons welwillend verstrekt door ons geachtmedelid Pastoor A. E. Rientjes.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 tol te heffen, anderdeels om de bevolking in toom te houden. Van de gebeurtenissen, die zich hebben afgespeeld in al deeeuwen, die tr verliepen tusschen den tijd, waarin de Romei-nen deze landen verlieten, tot eindelijk Loenersloot zou wor-den gebouwd, is niets tot ons gekomen. In den Karolingischen tijd kwam het geheele Vechtgebieden dus ook Loenersloot te staan onder het gezag der gouw-graven van Niftarlake, die later geleidelijk verdrongen werdendoor de bisschoppen van Utrecht, wier macht gestadig toenamna het aannemen van het Christendom door deze streken. Vandeze steeds groeiende macht getuigt een lijst van landgoede-ren voor het jaar 960 aan de Utrechtsche kerk geschonken.In deze lijst worden verschillende landerijen in de Vechtstreekgelegen opgesomd en daaronder ook genoemd: ,Jn Lonara.laca twee deelen van het dorp aan S. Maarten gewijd&quot; ') metwelk dorp blijkbaar Loenen is bedoeld, omdat dit

dien heiligeals schutspatroon had. Onder Lonaralara moet Loenresloot worden verstaan, waar-in het woordje ,,laca&quot; (laato of leek) in het algemeen om-trek, gebied of wel grens aanduidt, terwijl in Loenresloot hetwoord sloot ook grens beteekent^). En daar het dorp Loenendestijds ,,Lona&quot; heette, wijst de benaming ,,Lonara-laca&quot; opeen strook grond, gelegen op de grens (hier de N.W.) vanhet dorp Loenen, later als Loenresloot bekend- Zelfs nog tot in de veertiende eeuw maken verschillendeoorkonden melding van ,,de Sloot&quot;; d.i. het water thans de,,Angstel&quot; geheeten, terwijl de toen reeds bestaande heerwegtusschen Loenersloot en Loenen als de ,,Slootdijk&quot; (sedert1812 tot rijksstraatweg bevorderd) bekend stond ^). Deze dijk ^) Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht,door Jhr. J. J. de Geer, 1860, bl'z. 350, en Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stadUtrecht, door Jhr. Mr. H. M. A. J. van Asch van Wijck, 1845, blz.

213-(4de stuk). ^) Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der Provincie Utrecht^door Jhr. J. J. de Geer, blz. 347. Het woordje ,,lo&quot; zal wel wijzen op den toenmaligen boschrijkdom dezerstreken. ') Onjuist is de opvatting, dat onder ,,Slootdijk&quot; alleen de kerkbuurtmoet worden verstaan (zie Niftarlake 1913, blz. 41).















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 Afb. 2. Het Rechtshuis en de Kapel van Loenersloot gedurende drie geslachten het huis te Velde in leen had en ookbewoonde, totdat dit, bij gebrek aan mannelijke nakomelingen,op het einde der 15e eeuw kwam aan Jan van der Meer. Henrick verkeerde veel in de omgeving van den Bisschop enwas daar in aanzien. Zoo vinden we hem aangesteld tot kaste-lein van 's Bisschops residentieslot ,,de Horst&quot;, waaraan eenaanzienlijk tractement, tenminste in naam, verbonden was envoorzooveel de berooide bisschoppelijke kas de betaling ervantoeliet, want reeds in 1329 wordt hij zelfs als burggraaf van datslot vermeld, waarschijnlijk ter betaling van de bisschoppelijkeschulden, die zich ten gevolge van het gevoerde wanbeheersteeds meer opstapelden ^). Ook diens gelijknamige achterneef,Henrick van Loenresloet, onderhield zeer vriendschappelijke be-trekkingen met het Sticht; hij was van 1321 tot omstreeks

1351deken van St. Jan, terwijl hij het later zelfs bracht tot dom-proost en bisschoppelijk officiaal. Gijsbrecht is vermoedelijk zijn vader, Henrick de burggraaf,als heer van Loenersloot opgevolgd. Hij komt het eerst voor in ') De Nobilitate, door Mattheus, blz. 530.























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 20 behoud van zijn leengoed en voegde daarom, in overleg metden laatste en de drie Staten, den bevelvoerenden Willem vanNievek een tweeden bevelhebber toe in den persoon van zijnneef Splinter van Nyenrode- De beide bevelhebbers hadden danook gezamenlijk de bewaring en de verdediging van het huisLoenersloot op zich genomen, eensdeels uit vriendschap voorheer Dirck, anderdeels omdat deze als baljuw van Muyden,,uitlandig&quot; was ^). Ook zij wendden zich weer door tusschenkomst van den Bis-schop tot den hertog van iGelder lom met rust te worden ge-laten, waarop de Hertog antwoordde hieraan slechts te willenvoldoen, als de Domdeken en de Staten deze certificatie wil-den bevestigen ^). Maar ook zij zullen weinig succes hebbengehad. Zij dreigden dan ook hun ontslag te zullen nemen, zoo-als wij zien uit een door hen gerichte brief aan Kapittelen, Rid-derschap en de stad Utrecht, echter voor zoover we weten

almet geen beter gevolg ^). Het vermoeden rijst, dat de bevelhebbers met de toezen-ding van geringe hoeveelheden der aangevraagde voorradenzijn gepaaid, want zij bleven nog op hun post en zeker sprongook wel op hun aandringen eerlang Dirck van Swieten, zoowelin hun belang als dat van hemzelf en zijn leengoed, in de bres.Deze zag. dat de vertoogen tot den Bisschop evenmin iets uit-werkten als die tot de Staten gericht en nam toen Gerrit deKoninck in den arm. Gerrit de Koninck was een man van in-vloed in de Staten en de stad Utrecht en als baljuw van Abcouen van Vreeland aan hem welbekend. Dirck schreef hem eenbrief, waarin hij meldt, dat zijn Splinter niet voor niets dienstkan doen, terwijl Willem van Nievelt ook nauwelijks in zijnkost kan voorzien, zoodat hij nu verzoeken moet het door zijninvloed daarheen te willen leiden bij de Stad en in de Staten,dat dit verbeterd worde, temeer omdat de drie Staten buitenzijn, Dirck's toestemming, de bevelhebbers orders hebben ge-geven, waarom

het ook billijk is, dat zij hun bekostiging beta-len n. 1)     Voorm.  arch. der 5 kap., Dl. C, Fol. 42. 2)     Voorm.  arch. der 5 kap.. Dl. A, Fol. 452. 3)     Voorm.  arch. der 5 kap., Dl. A, Fol. 451.1)     Voorm.  arch. der 5 kap., Dl. B, Fol. 273.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 21 Maar ook dit schrijven van onzen Dirck schijnt even weinigte hebben uitgewerkt als zijn vroegere brieven en alleen ver-schillende klachten van de bevelhebbers tot gevolg te hebbengehad. Zij moesten met een onvoldoende bezetting en te wei-nig provisie blijven voortsukkelen, totdat het najaar inviel, toenzij eindelijk de zaak moe werden en besloten hun ontslag aante vragen. Zij schreven aan de Kapittelen, de Stad en de Sta-ten, kort en goed te kennen gevende, dat zij hun ontslag alsbevelhebbers te Loenersloot verzoeken, met ontheffing van debeloften, die zij bij de aanvaarding van hun betrekking hebbengedaan '). De Bisschop schreef daarop aan Dirck, dat hij nuverder op eigen kosten voor de bewaring van zijn leengoedmoest zorg dragen, waarmee deze accoord ging, mits de Bis-schop zijnerzijds er toe zou meewerken, dat de tot zijn heer-lijkheid behoorende manschap onder Abcoude,

Loenersloot,Oucoop en Ter Aa hem in de verdediging van het Slot de noo-dige hulp zal verleenen ^). Waarschijnlijk weigerde zij hem inde verdediging 'bij te staan, waartoe de leenmannen als hoo-rigen verphcht waren. Men ziet hieruit, dat in het begin derzestiende eeuw de zuiver feodale toestanden hier reeds ver-loopen waren door de meerdere economische en politieke ont-wikkeling. De hoerigheid had reeds een gevoeligen knak ge-kregen, terwijl de leenband bijna niet meer werd gevoeld. De Bisschop zal met deze zaak wel zeer verlegen hebben ge-zeten; hij zond tenminste een afschrift van Dirck's schrijventer kennisneming aan de vergadering der Kapittelen, Ridder-schap en van de Stad ^). Wat er verder gebeurd is weten weniet, maar dat heer Dirck weinig succes heeft gehad staat vast.Van een definitieve uit den wegruiming dezer moeilijkheden isons niets gebleken. In dezen tijd hoopten zich de moeilijkheden voor den Bis-schop steeds meer op, zoodat het niet te

verwonderen is, datde regeling van bijkomstige zaken, zooals die met heer Dirck,achterwege bleef. Ondanks alle moeilijkheden vergat Dirck van Swieten zijneigen zieleheil niet, want in 1506 stichtte hij een vicary op het 1)     Voorm. arch. der 5 kap.. Dl. C, Fol. 42. 2)     Voorm. arch. der 5 kap., Dl. A. Fol. 470.») Vocrm. arch. der 5 kap., Dl. A, Fol. 469.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 41 vicarie was verbonden een O.L. Vrouwegilde; jaarHjks werddoor de gildebroeders een feestmaaltijd gehouden ^). De reeds vermelde vicarie ter eere van St. Jan Evangelist enSt. Barbare gesticht in de kapel der Nyenrode's ten zuidenvan het choor. In 1524 was hier pastoor een zekere Theodocicus '). In het midden der XVIe eeuw was 'hier pastoor CornelisDimcanus, die te Kempen was geboren ?'). Hij schijnt tot deHervorming te zijn overgegaan, want op de synode gehoudente Utrecht in 1619, waar de wenschelijkheid werd besproken,,een broederlijcke correspondentie te onderhouden met die vanGelderland&quot; werd daartoe gedeputeerd Cornelis Duncanus*). Omstreeks 1580 was hier pastoor de Utrechtenaar Corne-liiis Pietersen (Petersz.), die ondanks het plakkaat van 1581,dat de uitoefening van den katholieken godsdienst verbood opstraffe aan de priesters van 25 gouden realen en het verliesvan hun

beneficie, en iedere aanwezige zoude zijn opperkleedverliezen, godsdienstoefeningen hield. In 1585 trad als predikant te Breukelen op Erasmus Bakker,door den Heer van Nyenrode aangesteld. Hij verklaarde opde synode van het Sticht, gehouden 8, 9 en 10 Juli 1606 in hetCatharijne-convent te Utrecht ,,den goeden stand van sijnkercke, als een goet gehoor hebbende, volgende in de bedie-ning des Woorts ende H. Sacramenten, soe des Doops als derH. Avondmaels; 't gebruyck der gereformeerde kercke. Vande schoole verhaalde hij, dewijle de collatie van de goederender costerije staet bij de heer van Nijenrode, den coster daer-om door last van den heer voorsz zijn ambt wel doet ende sichondewerpt den predicant. Communicanten verhaelde hij heb-bende eenige: die van het huys van den heer van Ruwiel endeandere sommige huyslieden- Predikt maer eens ter weke''^). Pastoor Pietersen moest toen de wijk nemen en begaf zichnaar zijn geboorteplaats. Ook vandaar werd

hij met vele trou- ^)     Rengers Hora Siccama. De geestelijke en kerkelijke goederen, blz.442. 2)      Heeringa. I.c. II, 349. 3)     Arch. Aartsb. Utr. X, 187. ')     Reitsma en v. Veen. Prov. en Partic. synoden, Gelderland blz. 426. ?^)      Vermeulen Tijdschr. I, 115.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 43 sche district, raadde dit plan af, daar de geldelijke lastendaaraan verbonden, n.1. de stichting van een kerkgebouw enpastorie, onderhoud van den pastoor en bedeeling der armen,voor de katholieken van Breukelen te drukkend zouden zijn.Hun aanvraag aan de Regeering der Provincie mocht ookgeen gunstig gevolg hebben. Het gevraagde verlof werd ge-weigerd. Vijf jaren later werd het verzoek opnieuw ingediend, ver-trouwend op de voorspraak van een der representanten derRegeering. De Aartspriester wees hen nogmaals op den zwa-ren last, welke zij op zich wilden nemen; maar om niet deschijn op zich te laden, zijn eigenbelang te zoeken, beloof hijhun een pastoor te zenden, zoodra zij hun zaken zouden gere-geld hebben. Zij kregen ook verlof van de Regeering der Pro-vincie. Aartspriester H. Berendsea schrijft: ,,Zij gaven voor, datzij rijker waren dan eenige Roomsch-Katholieke gemeente intien uuren

in 't ronde. Zij speelden inderdaad met het geldalsof er geen doorkomen aan ware geweest en kochten een ter-rein met een oud gebouw voor de somme van omtrent 3000gulden of iets meerder, hetwelk een en ander zoo het hun voorniets ware geschonken geweest, dan zouden ze het nog te duurhebben gehad, altoos als het daartoe dienen moest om er eenkerk enz. op te stichten. Evenwel zij draafden door en dron-gen al sterker aan om een eigen pastoor te hebben, willendebij de Provincie dat oude gebouw tot een vergaderplaats voorden godsdienst te gebruiken&quot;^). Dezelfde Aartspriester bepaalde, dat zij, die woonden dich-ter bij Breukelen, tot de statie Breukelen behoorden. Vier hon-derd communicanten dan Van Maarssen en tezamen honderdvan Teckop en Slootdijk vormden de nieuwe statie van Breu-kelen. De Aartspriester benoemde: Johannes va.n Schalk, die sinds 1782 kapelaan was te Soest,tot hun pastoor. Bij zijn aankomst echter vond hij niets in ge-reedheid

en vertrok, geheel ontstemd, weer naar Soest terug.Hij verzocht aan den Aartspriester hem niet weer op te roe- 1) R. W. J. Peters. Geschiedenis der Parochie Maarssen. blz. 31.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 47 Johannes Wilhelmus Dyonisius Peelen werd geboren teWestervoort 27 Febr. 1835 en priester gewijd te Utrecht 10Aug. 1860. Hij was kapelaan te Doetinchem 1860, te Door-nenburg 1861, te Utrecht (Willibrord) 1863, pastoor te Soes-terberg 17 Jan. 1873, te Breukelen 26 Nov. 1887. Hij overleed16 Nov. 1888. Hij gaf uit: Lijdens-overwegingen in zeven zestalen. (Utr.1882). Andveas Ignatius Aritonius Hens werd geboren te Zwolle11 Maart 1839 en priester gewijd 10 Aug. 1863. Hij was ka-pelaan te Deventer 1863, te Utrecht (O.L. Vrouw) 1870, pas-toor te Harderwijk 17 Dec. 1875 en te Breukelen 1888, waarhij 19 Jan. 1902 overleed. Hij gaf uit: Maria-Tuintje met Lente- en Herfstbloemen voorde Mei- en Octobermaand 1, 2 en 3-stemmig. De groet desEngels en het Loflied op den Rozenkrans, 4-stemmig (4 dr.).Met cijfernoten: 24 Gezangen voor de Mei- en Octobermaand.Krans van Lente- en Herfstbloemen (4

dr.). Met muziek noten:16 Gezangen ter eere van het H. Hart van Jezus (4 dr.). AchtGezangen ter eere van den H. Jozef (3 dr.); alle uitgaven vande ,,Thomas a Kempis-vereeniging&quot; te Zwolle. Adrianus Wilhelmus Hoogveld werd geboren te Culemborg18 Juli 1845 en priester gewijd 10 Aug. 1869. Hij was kape-laan te Groessen 1869, te Arnhem (Eus) 2 Juh 1872 en werdpastoor te Heerenveen 1885, te Breukelen 17 Febr. 1902, dekenvan het dekenaat Naarden 12 Mei 1906 en 17 Mei 1909 ka-nunnik van het Metropolitaan Kapittel. Hij overleed 16 Maart1910. Johannes Antonius Wilhelmus Harhers werd geboren teBeltrum 25 Jan. 1858 en priester gewijd 15 Aug. 1883. Tegenhet einde van 1884 vertrok hij naar het bisdom Paderborn,waar hij drie jaren in de zielzorg werkzaam was. Vervolgenswas hij kapelaan te Bemmel 1888, Montfoort 1892, Enschede(Jozef) 1895 en werd pastoor te de Bildt 1901, en 8 April 1910pastoor te Breukelen en deken van het dekenaat Naarden.

Opzijn verzoek verkreeg hij 1 Febr. 1908 eervol ontslag en over-leed in het iSt. Vincentius-Gesticht te Groenlo 29 Maart 1919. Petrus Antonius Wilhelmus Pieck werd geboren te Beesd5 Mei 1865 en priester gewijd 15 Aug. 1890. Hij was kape-laan te Laren 1891, te Almelo 1893 en rector in ,,Insula Dei&quot; te



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 48 Arnhem 1895, vanwaar hij 20 Maart 1906 pastoor werd teTilligte, 1910 te Everdingen en 24 Jan. 1918 pastoor te Breu-kelen en 25 Maart 1922 deken van het dekenaat Breukelen.Hij overleed in het St. Antonius-Ziekenhuis te Utrecht 1 April1935 en werd te Breukelen begraven. Henricus Franciscus Frank werd geboren te Groenlo 1892en priester gewijd 10 Aug. 1915. Hij werd assistent te Elden3 Sept. 1915, kapelaan te Enschede (Jac.) 3 Mei 1918, direc-teur van het seminarie Rijsenburg 3 Dec. 1920, pastoor endeken van Breukelen 16 April 1935, pastoor en deken vanHilversum (Vitus) 1936. Johannes van der Burg werd geboren te Arnhem 29 Dec.1894 en priester gewijd 15 Aug. 1919. Hij was kapelaan teRijsenburg 12 Sept. 1919, secretaris van den Aartsbisschop 18Maart 1921, pastoor te Breukelen 1936. Utrecht.                                L. J. VAN DER HEIJDEN. Past.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 51 ne Erfgenamen en nakomelingen deese voorz. drie en een halfmergen lands niet en zullen nog en mogen aan iemand andersbrengen, verkopen, versetten nog versellen, splitten nog dey^len, tenzij bij onsen wille en consentc, ook zijn voorwaardendat elke nieuwe Erfgenaam daar deese Erfpacht opkomen zalna doode van meergen. Adrianus van Spierenburg, binnen 'teerste jaar daar hij in gestorven is, bij ons komen zal, eysschenen nemen nieuwe brieven van inhoud als deesen, en dit allesop zijn en haren kosten, ende in gevalle den voorn. Adrianusvan Spierenburg zijne Erfgenamen en nakomelingen Jaarlijx enalle jaar op de voorz. termijnen desen Erfpagtcanon niet on-betaalde nog voldeede of eenige van de voorz. poincten indeesen brief verbracke soo vielen zij terstond en rechte voortvan deese Erfpagt goede en alle regt dat zij daaraan hadde ofhebben mogen ende soo quame deese drie en een half

mergenlands voorz. ende Erfpagt daar af weder aan ons en onsenKercke voornoemt, om onsen vrijen wille daar meede te doensonder ymand wederseggen soo verre wy die dan weder aanons nemen willen en anders niet, behoudens nogtans ons altijdonsen voorz. pagt en de een ijgelijk zijn recht. Toirconde heb-ben wij Vice Decan en Capitulle voortn desen Brief met onsCapittels zegel bevestigt gegeven in 't jaar onses Heeren EenDuysend seven hondert vier en vyftig op den twintigste vande maand Juny. (get. W. N. Kien, Vice Decan. (geschreven op perkament en voorzien links boven van eendaarop geplakt zegel van 5 gulden,, w.o. geteekend v. Senden. Juh 1937.                                               J. D. BASTERT.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 56 dat voor die geheimzinnigheid een bepaalde reden was, die ditbijzondere stukje Vechtgeschiedenis een eigen charme verleent. Eerst langzamerhand konden de respectieve Portugese enHoogduitse Joodse gemeenten van Maarssen en Maarssveenhei volledige recht van godsdienstvrijheid, waartoe ook het be-graven hunner doden volgens eigen ritus behoort, verwerven. Ikheb m vroegere jaarboekjes al eens uiteengezet hoe de kerke-raad hierover bij de Utrechtse Staten steeds klaagde en inder-daad scherpe verbodsbepalingen wist te bewerkstelligen. Nuhadden de Portugese Joden van Amsterdam sedert 1614 hunvermaarde begraafplaats te Ouderkerk a.d. Amstel, waarop ookalle Maarssense leden (want zij waren allen Amsterdammers)hun rustplaats vonden. Er was ook geen enkele reden om bijMaarssen te begraven, want de schuit, waarmede men toen deoverledenen naar 'hun laatste rustplaats geleidde, kon gemak-kelijk

over de Vecht naar Ouderkerk varen langs deze hoofd-waterweg der Republiek. Ook de Hoogduitse Joden van Am-sterdam hadden sedert 1642 een eigen begraafplaats en wel teMuiderberg, waarheen eveneens de begrafenissen per schuitkonden trekken. Toch was het in 1133, dertien jaren nadat de Utrechtse Sta-ten de Portugese Joden van Maarssen officieel door hun ,,pro-tectie&quot; hadden erkend, dat een hunner, Isaac Jessurun (deJongh) genaamd, 'het plan opvatte, om op een hem toebehorendstuk grond een Portugees Joodse familiebegraafplaats in terichten, zoals bijv. de familie del Sotto op de grote begraaf-plaats te Ouderkerk 'bezat. Hij volgde daartoe de rechte weg,die men echter in deze gevallen bij deUtrechtse Staten nu juistniet moest volgen. Bij het verzet van 1719 tegen de bouw ofaankoop der Portugese gemeente, liet deze het gebouw aan-kopen op naam van een paar gemeenteleden en eerst tientallenjaren later op naam der gemeente stellen^). En zo zou ook deHoogduitse

gemeente later na enige teleurstellingen de groot-ste geheimzinnigheid 'betrachten. De eerste acte begint met een doodgewone publieke veilingr ^) Zie mijn art. over dit quasie-transport in het Maandblad van ,,Oud-Utrecht&quot; van 20 Sept. 1933 (Jrg, 8 Nr 9) en mijn bijdrage in dit Jaar-boekje van 1933 p. 15 vig.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 57 van een halve morgen grond te Maarsseveen (Bijlage Ia). Totin alle finesses wordt aan alle mogelijke juridische vereistenvoldaan. Verkopers waren twee vooraanstaande Portugese ge-meenteleden, zodat van een plan tot het inrichten van een be-graafplaats in 1729 althans nog geen sprake was. Koper was deheer Isaac (Jessurun) de Jong, mede lid dier gemeenschap,wien het naar vereischte op 19 Januari 1730 voor het Maars-seveense gerecht getransporteerd werd. (Bijlage Ib). Isaack Jesurun de Jong was een aanzienlijk heer. In 1720kocht hij het Huis Ten Bosch, het tegenwoordige Raadhuisaan en in 1721 er ,,Overkerck&quot; bij. Bovendien bezat hij de bui-tenplaatsjes ,,Voorhoven&quot; en ,,Middendorp&quot; en nog verschillen-de landerijen. Misschien had hij ongenoegen met de Amster-damse Portug. gemeente of diens Begraafcollege, toen hij zichofficieel tot de Staten van Utrecht wendde, nadat hij

reeds driejaren in het bezit dier bedoelde halve morgen aan de Vaardijkwas. Zowel in de Statenresoluties als in de Lappen daarvan (hoe-wel in de laatste het origineel request niet is bijgebonden, zoalsgewoonlijk het geval is), lezen wij in 1733: (Bijlage I c) dat dePortugese Jood Isaac de Jong genaamd zich sedert enige jarenmetterwoon te Maarssen had gevestigd en nu een hem behorendstukje grond aan de Vaardijk voor zich en zijn nakomehngen alsbegraafplaats wilde inrichten. Het blijkt duidelijk, dat Isaacq (Jesurun) de Jong hierbij aaneen familiebegraafplaats denkt. Hij is metterwoon te Maars-sen gevestigd, waarschijnlijk dus alleen lid der Portugeesch-Joodsche gemeente van Maarssen, en wil daarom niet bij eeneventueel sterfgeval van de Amsterdamse gemeente afhanke-lijk zijn. Hij wil eigen baas en onafhankelijk te Maarssen zijn:daarom een begraafplaats op eigen houtje. Het zuidelijk bloeddezer ,,Portugeese Jood!&quot; Zeker, later mogen er ook andere le-den der

Maarssense gemeente teraarde besteld worden, maarzijn geslacht moet de ,,directie&quot; er over in handen houden. Hetdenkbeeld lacht hem toe in deze kwestie te moeten gekend wor-den als de man en hij zal hun dan zeer uit de hoogte de gunstverlenen op zijn eigendom. Daarom na even op zijn opbrengstengewezen te hebben, paait hij de Staten met de demoedige er-kenning van hun gezag; hij zal zeker ,,alle regten en geregtig-heeden&quot; trouw betalen en hij is de kerkeraad al voor, bij een



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 58 mogelijk contra-request van zijn zijde, door hem te beloven stiptte betalen aan haar kerkgerechtigheden. De door de Staten benoemde commissie van advies ging erechter niet op in en rapporteerde ongunstig, zodat de Statenvijf maanden later het verzoek weigerden (Bijlage I d). Endaarmede was de (enigste Portugees-Joodse begraafplaats,)waarvan ooit in de Vechtstreek sprake is geweest, voor goedvan de baan. Toch waren er echter reeds twee Joodse begraafplaatsen vanHoogduitse Joden in de Provincie n.1. te Amersfoort en te Wijkbij Duurstede, steden, die hiervoor alleen van het Stadsbestuurafhankelijk waren. In 1700 verkregen die van Amersfoort eenstuk van het Bolwerk bewesten z.g. Bloemcndaalse Poort, daarzij ,,noch 'hare voorsaten, soo lange deselve alhier woonachtighsijn geweest, tot noch toe geen vaste, noch seeckere plaatse totbegravinge van hare dooden en hebben gehad, maer altijd opdiverse plaatsen en

hoecken van de stad sulcq hebben moetendoen&quot; -). Toen zich nu in de loop der eerste'helft der 18de eeuwhet aantal Hoogduitse Joden te Maarssen en Maarsseveen al-lengs begon te vermeerderen, moesten ook dezen bedacht zijnop de stichting van een eigen begraafplaats, vooral omdat hetvrij kostbare vervoer naar Muiderberg voor de gevestigde min-der gegoede leden een ernstig bezwaar was. Dies lezen wijin de Lappen der Statenresoluties van 25 October 1741 : ,,Opde requeste van Nathan Levi, Joseph van Lier en Marcus vanLier, leden van de Hoogduytse Joodse Kerk en woonagtig totMaersen, houdende dat veelvuldige moeite en kosten veroor-zaekt wierden door het begraven hunner dooden tot Muyerbergof elders en dat zij gaerne een begraefplaets zouden oprechtenby of omtrent den Warnhoek agter Maersen op het land vanden Heer van Wikkevorst of zodanigen plaets, als daertoebequaemst geoordeelt mogte worden, gelijk andere hunner Na-tie tot Amersfoort, Wijk als elders

haere bijzondere begraef-plaetsen hadden, verzoekende, omme ter voorsz. plaetse of el-ders onder het district van Maerssen een begraefplaetse te mo-gen oprechten Is geappoincteert. 2) Zie mijn gedenkschrift bij het tweede eeuwfeest der Synagoge teAmersfoort ald. 1927, p. 42.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 60 wij het stuk te vinden in bedoelde resolutie van 24 Januari1747 zelve hier volgen: Edele Mogende Heeren Ter obedientie aen UEd. Mogende aproinctement, slaendeop de hier annex requeste van Nathan Levij, Joseph van Lieren Marcus van Lier, hun qualificerende te zijn leden vande Hoogduytsche Joode Kerk tot Maerssen en woonachtig al-daer in dato 10 Januarij 1747, geeft den ondersgesz. Schoutvan Maerssen met allen schuldige eerbied te kennen, dat hijniet weet, dat de Hoogduijtsche Joden een Kerck tot Maerssenhebben of haer daertoe permissie is verleend, maer wel dat dePortugeese Joden aldaer consent hebben een Joodsche Kerck opte rechten, die ook deselve ten effecte hebben gebracht endaervan gauderen. Dat hij vermeynd, het seer nadelig te sijnniet alleen voor d' in en opgesetenen van dat district, maarook selfs voor de geheele provincie, dat aen die HoogduijtscheJoden off Smouwsen Begraefplaats wierd

geaccordeert. Dathet getal der Huysgesinnen van dien sijn twaelf int getal onderMaerssen en vier onder Maersseveen en dus die voorgeving vanhet begraven hare doden gevreest word, niet soo seer te sijnvan die huijsgesinnen, maer selfs van elders en uit de provincievan Holland en daerdoor veele van die geringe soort na Maers-sen te locken. Dat ook het grootste gedeelte van dien bestaenuijt arme en behoeftige mensc'hen, die sig generen met indesteden en 't platte land te doorreijsen en dien het immers on-verschillig sal sijn of hun dode Lichamen in dese provincie ofwel in de provincie van Holland aen de Muyderberg begra-ven worden, alwaer die Natie een begraefplaets voor haerhebben. En welk soort van behoeftige en arme menschen sigseeckerlijck meer en meer soo in de Gerechte van Maerssen, alsin andere nabij gelegen plaatsen metterwoon soude konnen haerter neder te setten tot groot overlast van alle andere goede in-en opgesetenen en specialijk van fatsoenlijke Luijden, soo

vandese provincie als van elders, die hare wooningen en Buyten-plaatsen aldaer hebben en dewelke UEd. Mog. sulx begerendein een groot getal geerne d' Eer sullen hebben, UEd. Mog. bijrequeste seer ootmoedig te versoecken, gelijck den ondergesz.d' Eer heeft mede uyt derselver namen ende van den Gerech-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 61 te te versoeken, ten eynde UEd. Mog. meergemelte requestevan de hand believen te wijsen en het versoek daerbij vervat,aen de supplianten te ontzeggen. Waermede hij verkoopt aen UEd. Mog. ordres te hebbenvoldaen en met schuldige Eerbied te sijn en blijven Edele Mogende Heeren UEdele Mogende onderdanige dienaar (w.g.) }. Hesouwers, Schout van Maerssen. Men ziet het, de Schout verzwijgt de Stichtsche Joodse be-graafplaatsen te Amersfoort en Wijk bij Duurstede en ook devele in de Provincie Holland, waardoor ook zijn onmogelijk ar-gument zou vervallen, dat het stukje Joodse begraafplaats le-vende en dode Joden zou aanlokken. Hij tracht stemming tegende (overigens toen nog in een particuliere kamer) gehoudenHoogduitse Synagoge te maken en zegt dat het die zestien ge-zinnen ,,van die geringe soort&quot; wel onverschillig zal zijn, waarzij na hun dood begraven worden. Hij gaat hierbij

het finantielemotief voorbij, want zo het de doden onverschillig zou zijn ofzij op Muiderberg begraven zouden worden, de nabestaan-den in casu de gevormde Joodse gemeenschap zeker niet; wanthierop drukte immers juist voor die soort de zware kosten, ter-wijl het daardoor ondenkbaar was dat Joden uit de ProvincieHolland hun lijken naar Maarssen zouden vervoeren, wijl zijzelve grond in overvloed ter beschikking hadden. Maar de Schout was bereid alle deftige ingezetenen in hetgeweer te roepen, doch dit was niet nodig, want hij had aan-stonds succes. Gedeputeerden weigerden (Bijlage lic) 'het ver-zoek toe te staan. Doch wat de Schout vreesde gebeurde zonder begraaf-plaats: er er kwamen steeds meer (Hoogduitse Joden ende Parnassijns of kerkbestuurderen konden het plan daar-om niet opgeven. Doch de Schout waakte met argusoogen. Ermoest dus uiterst omzichtig te werk worden gegaan. De er-varing had nu geleerd dat het het beste was, dat de begraaf-plaats

noch in Maarssen noch in Maarsseveen zou komen, dochin de nabijheid onder een ander gerecht, waar de Schouten van







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 64 sins was toekomende&quot; aan de gemeente over, terwijl beide par-tijen gezamenlijk de kosten zullen dragen. Het blijkt nu dat er in 1752 geschil tussen Van Tijn en degemeente was gerezen omtrent de voorrechten die hij bij diegemeente als eigenaar der begraafplaats diende te genieten.Het derde artikel van de gerechtelijke beslissing bleef nu in-tact: Van Tijn en ,,zijne nakomelingen tot het derde en vier-de lit incluys&quot;, zouden vrijgesteld zijn van het betalen van hetinkoopgeld dat ieder nieuw lid der gemeente moest betalen enslechts een stuiver per week contributie betalen en tevens,.portie&quot; aan de begraafplaats hebben en ook behouden. Ookblijkt dat hij de ,,grontbrieven en geslotene&quot; onder zijn berus-ting had en deze ,,met dee eerste occasie sal en kwijt schel-den&quot;, hetgeen blijkbaar niet te zijn geschied, want ook daar-van is niets te vinden. Blijkbaar zijn de acten waarin in dit cu-rieuze stuk sprake is, na

de opgedane ervaring niet in het open-baar gepasseerd, zodat dit het enige publieke eigendomsrechtvan de gemeente was. Van daar waarschijnlijk dat er nog eenshoewel door de notaris en getuigen behoorlijk ondertekend engeregistreerd een extra zegel werd omgeslagen, waar ,,op de-selvfde teid, dat de acte gepasseerdt wiert&quot; nog een afzonder-lijke verklaring van overdracht ,,op deselfden teid en plaats&quot;door Van Tijn werd ondertekend ten einde ,,deese tot nogmeer securieteid en kragt bij te setten&quot;. Zo was dan de gemeente in het bezit van een eigen begraaf-plaats gekomen, doch hetgeen Schout Hesouwers gevreesd had,gebeurde niet. Joodse begrafenissen uit de vreemde kwamenuiterst zelden naar Maarssen en eerder gebeurde het omge-keerde, talrijke gegoede leden lieten zich te Muiderberg begra-ven, grotendeels Amsterdamse families, die bijzonder gehechtwaren aan deze toen al ruim een eeuw oude begraafplaats dergrote Hoogduits-Joodse gemeente van

Amsterdam. En henvolgden dan weder hun naaste verwanten, zodat onder Tien-hoven goeddeels de smalle luiden werden begraven. Van het reglement der Hoogdujts-Joodse gemeente vanMaarsseveen van 1763 is ons de tekst niet bewaard, doch deinhoud vinden wij vrijwel onveranderd^) in dat van 1778 in ^) Bij het rapport van de Schout van Maarsseveen omtrent dit regie-

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 72 der Stad Amsteldam etc. etc. aan hun Comparanten in quali-teit als voren hadde vergunt een over en doorweg van 8 a 9voeten breed over het land alwaar de Tienhovense Kade op-gelegen is en door het Bosch agter Otterburg, beide gelegenonder Tienhoven tot passeering van haar Kerkhoff met verderepermissie om over de sloot aldaar een plank ter breette na haarwelgevallen te ieggen&quot;, zonder hierop enig recht te mogen doengelden, doch in jaarlijkse huur van drie guldens tot weder op-zegging toe. Op dezelfde datum vinden wij hier (ook 't archiefvan de Joodse gemeente van Maarssen, Rijks Archief Utrechtbezit een afschrift) ook van dezelfde P'arnasijns een acte, waar-bij zij te kennen gaven ,,dat Jan van Zeldenrijk aan hun com-paranten in qualiteit alsvoren hadden vergunt een overweg overde Kaaijlaan onder Tienhoven tot passeering na derzelverKerkhoff &quot; zonder ook hier ,,daardoor geen het minste regt

tepretendeeren op de boven genoemde overweg&quot; terwijl zij hem,,LOt een accognitie van de voornoemde concessie jaarlijx tweeguldens&quot; moesten betalen. Nadat, juist tien jaar, nadat de begraafplaats verworven was,de Staten in 1759 aan deze gemeente een synagoge toeston-den, was het aantal Hoogduitse Joden ten zeerste vermeerderd,doch dit bereikte zijn toppunt sedert 1777, zodat de begraaf-plaats aanzienlijk moest worden uitgelegd. Blijkens Bijlage Vabezat men toen reeds het stuk ten zuiden, dat vier maal zogroot was. In het najaar van 1779 werd dit terrein geschikt ge-maakt. De sloten, die het begrenzen zouden tot een roede {==circa 3,5 M.) moeten worden verbreed en tot op het zand rechtdoor worden uitgediept. Bij de zuider- en westersloot mochtslechts de helft worden uitgediept, ten einde van de grond desheren Franco Mendes af te blijven, waartoe deze notaris op 2Augustus reeds een acte gepasseerd had, toen hij de scheid'ngvan het nieuwe kerkhof en het land van

David Franco Mendeste weten diens hofstede ,,Neerbeek&quot; geinspecteerd had, alvo-rens Parnassijns tot verwijding van 12 a 14 Rijnlandse voetenzouden overgaan. Met het uitgediepte materiaal zou de nieuv/ebegraafplaats 3 Rijnlandse voeten, dat is bijna een meter, moe-ten worden opgehoogd, nadat alle oneffenheden waren verv/ij-derd. De werkzaamheden aan de noordzijde aan de kant dusvan de oude begraafplaats waren toen al aan de gang. Om deveertien dagen was dan een vierkante roede opgehoogd, waar-























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 83 Het oudste gedeelte van het Jodenkerkhof te Tienhoven, met de beide over-gebleven zerken van 1764 en 1765. (.Vaar een sepiatcekening, in het bezit van den schrijver, vati Henk Schellevis.) Midden, op dit door hoog opgaand hout en geheimzinnigritselend riet en van alle zijden door water afgesloten somberegroene eiland zien wij schier als een symbool de opgehevenzegenende Priesterhanden boven de laatste rustplaats van deman, die voor zijn gemeente zelve een zegen was, die haar metoneindig veel moeite het Godshuis heeft bezorgd en wiens le-venswandel was ,,de weg der oprechtheid&quot;. Dr. JAC. ZWARTS.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 87 geland zijn, ende dat met soodanige geregtigheeden ende servituten alsdaartoe specterende zijn conform pub. koopconditie voorden Nots. Jo-han de Jong «n getuijgen tot (Maarssen, den 30e Augusti 1729 opgeregt,en d'oude brieven, daarvan zijnde. Ende bekende den Compt. dat zijnprincipaalen van de kooppenningen van dien t'eeneraaal voldaan endebetaald sijn, zonder eenige reserve op 't getransporteerde, beloovendedeese transporte ten allen tijden te zullen vrijen enwaaren als regt en inden Lande van Utrecht gebruijkelijk is. Des t' oirconde is deesen beseegeld het zeegel deeser Heerlijkheid endeden Secrets onderteekend. Gedaan te Maarssenveen op den XlXen Janua-rij XVYc en dartig. (was getekend: Jakob de Vrij, Daan de bruijn en Pr. Monck). Dit zegel dient tot d'Annexe Procuratie van de Hr. Jacob Jeserun Pintoen Jacob Henriques Medina, op den Geregtsboode Kornelis Eijkelkamp,om een

halff Mergen Lands gelegen inden Geregte van Maarsenveen teTransporteeren aan de Hr. Isaak de Jong voor den Notaris Jan Barelsen getuijgen binnen Amsterdam op den 26e Septemb. 1729 gepasseert. Actum den 20 January 1730. In kennisse van mij (w.g.) H. BoschSecrts. 1730. c. Resolutien der Staten van Utrecht d.d. 16 December 1733. Op de requeste van Isacq de Jong Por-tugeese Jood, woonende tot Maerssen, ver-toonende dat de supplnt. eenige Jaeren her-waerts aldaer het geheele jaer door hadde Isacq de Jong PortugeescheJood te Maerssen. gewoond ende sijn Jaerlyxe Lasten, indeese Provincie, als buuren boven en be- needen betaeld, dat hem supplnt. in eijgen-dom behoorde seeker stukje lands, met eenwoningje daer op staende, geleegen onderiden geregte van Nieuw Maersseveen aanden Vaerdijk inde Kaert geteekend No. 83groot omtrent een halfmergen, 't welk deSuppnt gaerne in 't geheel, ofte ten deelesoude approprieeren tot een Joode Kerk-hof,

om haere dooden aldaer te begraeven,onder conditie ende presentatie nogtans, vanalle regten en geregtigheeden op het be-graeven der dooden tot Maerssen gesteld,aan de Gereformeerde Kerke aldaer te be-talen, ende den Suppnt ende syne nako-melingen te authoriseeren om over het selvede directie te mogen hebben Is geappnct: versoekende aldaer een JoodeKerkhof te mogen maeken.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 91 IV. Een overdrachtsacte der begraafplaats van Tienhoven uit 1755(Archief Notaris Johannes van Ecten Nr. 1804 fol. 92). Dit zegel dient tot de inleggende acte waar bij Gabriel Jacobs van Tijn,slagter, voor mij Notaris Johannes van Eeten tot Maarssen resiedeerendeen den getuygen agter benoemt, bekende aan de Hoogduijtsche JoodscheGemeente te Maarssen overgegeven te hebben, het Kerkhoff met alle sijnreght, 't welke hij daar op gehadt heeft en 't dus als vrij aan die Gemeentenovergeeft, sonder eenig reght daar op te houden off ooijt te sullen eys-schen. . En dus is deesen op deselvfde teid, dat de acte gepasseerdt wiert, om-geslagen geweest, als zijnde den seevende Maart 1700, vijf f en vijftigh endus deese tot nog meer securieteid en kragt bij te setten, op deselfden teiden plaats door mij Gabriel Jacobs van Tijn onderteekent (w.g.) Gabriel Jacobs Van Tijn. Op huyden den 7 Maart 1755 compareerde

voor mij ondergesz. NotarisJohannes van Eeten en de natenoemene getuigen Gabriel Jacobsz van Tijn,slagter tot Maarssen, mij Notaris bekent en verklaarde hij comparant tehebben overgegeven aan en ten behoeve van de Hoogduitsch JoodscheGemeente tee Maarssen dee begraaffplaats welke hij Compnt. van haarEd. Mog.den in den voorleeden teide heeft geobtineert met desselfs regt enadministratsie, welke de Hoogduytsche Joodsche Gemeente te Maarssenhem compnt. volgens acten van den 25 Maart 1749 hadde gegeven mis-gaders met al die kragt dewelke hem Compnt. volgens de condemnatie vanhaare Edel Mogende van dato den 8 July 1752 was toekoomende. En ein-delijk met alle verdere pretensie welken hem compnt. nog eenigsins in teiden wijle tot de voorsz. begraafplaats tee baate soude konnen koomen enCompareerde meede de parnas Benjamin Goutschalk als tans repreesen-teerende de Hoogduytsche Joodsche Gemeente te Maarssen en

bekendenvoor de Hoogduytsche Joodsche Gemeente van den eersten Compnt. Ga-briel Jacobse van Tijn overgenomen te hebben het voorn. Kerkhoff metdesselfs regtkragt authorieteid en administratie welke de Compnt. GabrielJacobse van Teijn op het voorsz. Kerkhoff tot heeden gehad heeft offeenigsins was toekoomende en dat voor en ommc de somme van honderdvier Carolie guldens a twintig stuyvers het stuk mits dat dee kosten daarovergevallen als het schrijven deeser met desselfs copien aan weederseydenieder voor dee helft sal moete gedragen en betaalt worden, welke betalin-ge van den voorsz. Hoofdsommen bij Ihet ond'erteekenen deeses int geheelsal moeten geschieden, mits dat den comparant Gabriel Jacobse van Teijn,zijne nakomelingen tot het derde en vierde lit incluys boven, de voorn,penningen sonder inkoop maar bij betaalinge off contributie volgens decondemnatie te vooren gemelt aldaar in het derde artikel gcstelt zijndeneffens dee andere sweekelyks

een stuyver contriebueerende portie aan











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 96 in de tekst sprake is, nader onderzocht. Het bleek mij dat dezedikke zerk toch nog vrij vlak lag doch door een laag vegetatiegeheel overgroeid was. Bij verwijdering bleek de steen noggeheel leesbaar te zijn; alleen was zij geheel overlangs in twee i*i>-: De overlangs gebroken grafzerk van Rabbijn Abraham van Wetzlar(Wetzlaar) (1764) op het oudste gedeelte van het Jodenkerkhof te Tienhoven. Stukken gespleten. Ik vertaal hier de tekst met de toelichting.In de boog: ,,En Abraham stond vroeg op in de morgen voorde Dienst van de Schepper (naar de kleine tijdrekening)&quot;. Deeerste helft is ontleend aan Ex. XXII: 3, de bloemetjes op hettweede gedeelte geven de letters cijferwaarde, waartoe men tothe jaartal 524, dus met weglating van de duizendtallen (d.i. n.1.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 103 nemelijk voor. Zijn tweede gissing was mis; immers dat hier aaneen vrouw en niet aan een stad te denken valt, is duidelijk, om-dat er Elburgam staat en niet Elburgum. Maar er is nog eenandere vraag, die niemand heeft pogen op te lossen en waarhet toch het meest op aankomt: waarom is de steenhouwer nietweerom gekomen? Daar het hier toch met gissen en meenente doen is, zoo willen wij hierop een antwoord geven. Toen de steenhouwer heen gegaan was om te schaften,kwam er een geleerde monnik te Nederhorst den Berg aan, dieterstond het nieuwe opschrift las; maar ook even spoedig deopmerking maakte, dat in den tweeden regel tegen de prozodiegezondigd was, dewijl de lettergreep lus, waarmede de derdevan het vers begon, en die al zoo lang moest zijn, hier, om dedaar achtervolgende vokaal, niet dan kort kon uitgesprokenworden. En toen wilde de maker van het gedicht uit baloorig-heid,

of de pastoor, die misschien zelf de maker was, de restniet geplaatst hebben en liet den steenhouwer zeggen, dat hijniet terug behoefde te komen. III. Weleer, dat wil zeggen in de 17e eeuw, ging ieder, die zichin de oudheidkunde wilde oefenen (er bestond toen nog geenKoninklijk oudheidkundig genootschap) naar Maarssen, om deopschriften te lezen zoowel ,,op den boven-dorpel van de kerk-,,deure&quot; als op den beneedensten dorpel&quot;. Immers die kerk was ,,seer oudt&quot; en ,,derselver stichtinge on-bekendt&quot;, en al wat onbekend is lokt juist de oudheidkundigen't meest aan, omdat ze daarvan kunnen vertellen wat zij willen. 't Bovenste opschrift was dra gelezen; er stond:Ehldehart Richnt. Maar 't onderste was weergaas onduidelijk. Eindelijk kwam ,,de oudt-heydtskundige Rechtsgeleerde Gijsbert Lappius van Waveren&quot; er bij, en las het:                                                                                               | Thidehart Riclint.                                                                     

      ' ,,Maat wat beteekent dat nu?&quot; was toen de vraag. De eerste                                    i poging was er Latijn uit te distilleeren; maar dat ging niet.                                    I Dan moest 't Noordsch wezen; maar dat wilde ook niet lukken.Jaren aan jaren studeerden de geleerden er op, maar die op-                                   i schriften bleven hun ,.enkele raadselen&quot;, en ze konden het niet                                   I verder brengen dan tot het besluit, dat het ,,indien geen Noor-
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