
voelig aangedaan over de droevige gevallen reeds gebeurd, mits
gaders de smertelijke omstandigheden in welke verscheiden per
sonen door beten van dolle of suspecte honden zich alsnog bevin
den", waarom geen hond meer los langs de straten mocht loopen, 
zooals 26 September werd bekend gemaakt. De „dringende reden" 
tot het uitvaardigen van dat verbod was in Januari d.a.v. „door 
het gunstig bestel der Voorzieningheid geheel komen op te hou
den", waarom de betrekkelijke hondenvrijheid weder hersteld 
werd. Zoo bleef het langen tijd, Hoewel het (b.v. reeds 26 Juni 
1778) soms noodig bleek den houders van honden aan het bestaan 
van de uitgevaardigde voorschriften te herinneren. 

Zoo ziet men, dat geheel verschillende oorzaken leiden kunnen 
tot dezelfde gevolgen, hier het aan banden leggen der honden
vrijheid. *^-

EEN DEFTIGE BEGRAFENIS TE MAARSSEN IN 1708. 

Op 19 Juli 1708 overleed te Maarssen Jacob de La Fontaine, 
gewezen advocaat van het Hof te 's-Gravenhage. Hij was te Am
sterdam geboren en had aan de Leidsche hoogeschool gestudeerd, 
waar hij den 4den October 1672 als 22-jarig juridisch student was 
ingeschreven. In zijn laatste levensjaren bewoonde hij de hofstede 
Swanenhoff onder Maarsseveen, welke hij op 17 November 1697 
van mevrouw de weduwe De Gruijter voor honderd en veertig 
gulden 's jaars huurde. Een dochter, Anna Catharina, geboren uit 
zijn huwelijk met Anna de Bane, bezorgde de begrafenis. Hier 
volgt de „uytgaaf van dootschulden", waarvan sommige posten 
opmerkelijk zijn: 

aan A. Paris, coster ende aanspreeker tot Maars
sen, ter zaake van het overlijden van den over
ledene: leges van de kerkmeesters, dragers ende 
voor desselfs diensten in het aanspreeken, tsamen... ƒ 81.6.— 

Item aan Arent Schut voor de lijk- en vier rouw-
koetsen 30.—.—-

aan Leendert van Swanenburg voor de huur van 
de rouwmantels -.. „ 6.—.— 

aan Jan van Camerick over handschoenen op de 
begraeffenis gelevert 12.8.8 

aan de weduwe Oosterhout voor een halve kaas 
voor de dragers „ 1.10.— 

aan deselve voor een halve kaas op het rouwmaal „ 1.6.8 
aan brood voor de dragers , 1.16.— 
aan Antony Dril voor 23J4 kan franse wijn opde 

begraeffenis ende voor de dragers , 18.16.— 
aan Mattijs Coumeesters voor het maken van de 

dootkist 14.—.— 
aan Cornelis Jansz. tot de schroeven van de kist 1.10.— 
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betaalt voor het ontkleden van den overledene en 
in de kist leggen , 4.10.— 

aan Aaltje de Jong voor catoen tot een dootskleed ,, 4.9.— 
betaalt voor een expresse naar Utregt over het 

notificeeren van de dood ,, 11.—.— 
aan Abraham Loorens voor huur van de bay tot 

rouwgordynen , 3.10.—• 
Aan Abraham de Haas, aenspreeker tot Amster

dam, om de dood aan de vrienden bekent te maken „ 5.—.— 
Aan Mr. Hendrik Goedenaard, chirurgijn, voor de 

visites én geleverde medicamenten gedurende de 
ziekte van den overledene 12.18.— 

aan Abraham Janssen schoenmaker voor rouw
schoenen van de rendante 3.12.— 

Item aan Jacob Vuchter voor rouwkousen van de 
dienstmaagt 1,4,—. 

aan Gijsbert de Bie voor het maken van de rouw
kleederen van de dienstmaagt „ 2.9.— 

aan Abraham Loorens voor stoff tot rouwklee
deren voor de meijd , 55. . 

voor een kapsel van de meijd in den rouw , 2.12.— 
aan Willem Porcelijn nog voor maken van rouw

goed van de meijd , 5.17. 
aan Aaltje de Jong voor linnen tot rouwgoed voor 

d e m e y d en „ 4.15.— 
"Wijders zijn bij de rendanten selfs betaalt de na

volgende dootschulden 
alse eerstelijk aan Abraham Lorens voor gelevert 

swart laken als anders tot den rouw van de rendante 
volgens reekening ende quitantie , 94.10. 

Item aan Jan van Groeningen Mr kleermaker voor 
het maken van de rouwkleederen volgens reekening 
ende quitantie 13 j 3 

Item aan Jacobus Vuchter voor een paar rouw
kousen volgens quitantie 1,14 

Item aan Geertruijd Wijnhuijs voor gelevert rouw
goed ende het maken van rouwmutsen voor de ren
dante volgens reekening ende quitantie de somma van „ 15.17. 

Somma van de uitgeeft bedraagt vierhundert 
een gulden en twee stuivers 410.2. 

Dit was een bescheiden som in aanmerking genomen wat men 
in de 18e eeuw voor begrafenissen betaalde, en de eigenlijke begra
feniskosten, zoals wij die nu opvatten, vormden er maar een klein 
onderdeel van. 

Uit de posten blijkt, dat men de lange en wijde rouwmantels, 
waarin men oorspronkelijk te voet in de lijkstoet liep, hier nog 
bleef gebruiken, al hadden de rouwkoetsen ze overbodig gemaakt. 
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De dragers, waarschijnlijk de buren, misschien ook leden van het 
dienstpersoneel, verleenden hun diensten gratis, maar kregen een 
verering, hier een halve kaas, ook werd hun wijn geschonken. De 
rekening van apotheker en chirurgijn werden bij de begrafenis
kosten opgenomen. Ook de rouw was op kosten van het sterlhuis. 
Hoe zouden de rouwschoenen er uitgezien hebben en welke was 
de functie van de rouwmeid, die zelfs een extra kapsel kreeg? 

Onder de verdere posten komt o.a. nog voor: 
Item betaalt voor de wijn medegenomen op de 

inventarisatie van de heeren commissarissen ende 
griffier volgens quitantie de somma van ƒ 19.1.8 

Item betaalt aan Anthonij Dul voor visch als an
ders gelevert tot de maaltijt ten dage der inventa
risatie met de heren commissarissen, griffier ende 
andere bedienden volgens quitantie U.9. 

Item1 voor de vragt in het heen ende weer rijsen 
poortgeld e tc , alsmede eenige provisie onderwegen 
als andere kleynigheden volgens memorie .. 9-3-° 

Hieruit blijkt, dat bij de inventarisatie een maaltijd werd gehou
den en dat bij deze gelegenheid, evenals bij de begrafenis zelf, een 
stevig glas wijn werd gedronken. Ook zorgden de heren die hier
voor uit Utrecht overkwamen, voor enige provisie onderweg. Dit 
waren blijkens de ondertekening Mr. Trajectinus Bol, heer van 
Bruijnenburg, raad ordinaris van het hof van Utrecht, Everard 
van Drakenburg, secretaris van het Domkapittel, en Jeremias 
Ysbrands. 

De totale onkosten bleken ƒ 1283,13 te bedragen, de nalaten
schap werd geschat op ƒ 5720, zodat Anna Catharina de La Fon
taine ƒ 4436.14.6 erfde. 

Deze rekening werd gesloten te Utrecht op 11 Februari 1707 
door notaris W . Vasterick en werd ondertekend door Trajectinus 
Bol Anna Catharina de La Fontaine, Everard Drakenburg en 
Jeremias Ysbrands. 

Verdere bijzonderheden betreffende het verblijf der familie De 
La Fontaine te Maarssen zijn niet overgeleverd. Alleen blijkt uit 
eene, den 9den Februari 1709 ten overstaan van notaris mr. Cornelis 
Swildens opgemaakte transportacte, dat „juffr. Anna de la Court, 
weduwe wijlen de hr. mr. Jacob de la Fontaine," eigenaresse werd 
van „sekere huysinge en hofstede genaamt Vegt en rust, staende 
ende'gelegen in desen geregte aen de westsijde van de reviere de 
Vegte, strekkende uyt deselve Vegte tot aenden Dijk of Heere
weg.. . met sijne bepotinge en beplantinge, stallinge, speelhuys, 
schuytenhuys en alle tgunt in en op deselve hoofstede aard ende 
nagelvast i s . . . " 

De herinnering aan de hofstede Swanenhof te Maarsseveen is 
verloren gegaan, en de juiste ligging van de huizinge Vegt en rust, 
waar De La Fontaine's tweede vrouw in 1709 ging wonen, is even
min bekend gebleven. C. C. v. d. G. 
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