
ophaalbrug en torens veel groter en vooral zwaarder geweest, zoals 
de fundamenten, op de harde zandplaat in het veen prachtig be
waard gebleven, aanwezen, maar ook in den tegenwoordigen staat 
maakt het herrezen slot een geduchten indruk, geloofwaardiger ook 
dan het gerestaureerde de Haer, waar in 1906 de laatste hand aan 
gelegd was. De brede buitengracht, die ver buiten den tegenwoor
digen straatweg de sterkte omsloot, is echter niet teruggevonden. 

De heer van Sypesteyn, zelf schrijver van een uitstekend boek 
over Oud Nederlandsche Tuinkunst, liet bij den geleidelijk vot ie
renden herbouw, een aantal tuinen aanleggen van verschillenden 
stijl In het park zijn 250 verschillende boomsoorten aanwezig. 

Ook als verzamelaar van oudheden had Jhr. van Sypesteyn 
naam. In het herstelde gebouw bracht hij zijn steeds aangroeiende 
collectie onder Wie thans in het Museum geworden kasteel rond 
qaat aanschouwt er oude wapens uit de 15e—17e eeuw, meubelen 
uit de late middeleeuwen tot Louis XVI toe, beeldhouwwerk uit 
verschillende perioden, schilderijen van van Heemskerck, Cornells 
Enqelbrechtszn, Cornelis van Haerlem, den meester van de Magda-
i " I „ „ J , v a n Antwernen Nicolaas Maes. Moro, Frans van lena-ieyeuue »^n n i U w u ^ u , f*«.«««« t™.««. 
Mieris Alb Cuyp, van der Helst, Moreelse, Cornells 1 roost e.a. 
Anderen zullen bijzondere belangstelling hebben voor de fraaje 
collecties geëmailleerd en blauw chineesch porcelein, het , chme de 
commande", op bestelling door de O.I. Compagnie in China ver
vaardigd het delftsch aardewerk en het inlandsche porcelein uit 
Weesp, Loosdrecht en Ouder-Amstel. En zovele andere schone 
zaken. 

Ihr van Sypesteyn heeft nog verscheidene jaren des zomers op 
het herleefde slot gewoond. In 1937 is hij overleden. Bij het eerste 
bezoek van Oud-Utrecht aan de Sypesteyn in 1931 hebben de 
leden nog het genoegen gehad, persoonlijk door hem rondgeleid 
te worden.  

NOG EENS HET JODERIJTJE. 
Van den heer J. H. Abelmann, Bakkerstraat 8, ontving ik naar 

aanleiding van mijn artikeltje in het nummer van April 1.1. mede-
deelingen omtrent een vondst in het Joderijtje, gedaan in het 
voorjaar van 1945. De heer Abelmann is toen met eenige anderen 
voor tijdverdrijf aan het graven geweest in een van de oude huisjes 
aan den oostkant, ongeveer midden tusschen Oudegracht en Lange 
Elizabethstraat. 

Het gezelschap vond onder den ouden tegelvloer een vrij zwaar 
stuk muur. Dit was kennelijk geen fundeering: er was b.v. een 
duidelijke dagzijde aan (de oostkant), en ook was er geen enkele 
aanwijzing, dat er nog iets op had gerust. Het materiaal bestond 
uit reuzenmoppen, die zoo los zaten, dat ze zich praktisch als 
blokken uit een doos lieten opnemen. De bovenkant van den muur 
was ong. 1 meter onder den tegelvloer, de oostkant ong. 1 meter 
van den westmuur van het huisje af. Het object is over ong. % meter 
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hoogte ontgraven; tot zoover bedroeg de dikte zeker meer dan 
y2 meter. De gravers hielden het dadelijk voor een kademuur ook 
om de donkere vulling die zich aan den oostkant bevond. Boven 
deze, of in het bovenste gedeelte er van, bevonden zich scherven 
welke door een kenner (de heer A. weet niet meer, wie) op de 
15e_eeuw ongeveer werden gedateerd. 

Het ziet er naar uit, dat hier inderdaad een muur van den zijl van 
bt. Marie is ontdekt. Het water heeft dan een meter of vier verder 
oostelijk geloopen dan ik in mijn teekening onderstelde maar dat 
maakt met uit. Misschien komt er van de bemuring noq meer 
voor den dag; de heer Abelmann wil er op letten.  

J. PRAKKEN. 

DE ZIJL V A N ST. MARIE. 
Het artikeltje van den heer J. Prakken, die het Jodenrijtje als 

overblijfsel van een oude waterloop wil zien, behoeft eeniqe ver
betering. 

Uit de bewoordingen van den erfpachtbrief van 11 Juni 1356 
(waarvan het kapittel van St. Marie 28 April 1357 een nadere be
vestiging gaf), afgedrukt hiervoor op blz. 26/7, blijkt dat de zijl 
of waterloop zich bevond tusschen de hofstede Sconegge en een 
hofstede, welke eigendom was van Jacob Zoudenbalch i ) . 

Het huis Schonegge was een bekend huis. Het stond tusschen 
de Oudegracht en de Elizabethstraat, en tusschen de Ham (vroeger 
Molen-)steeg en de Drieharing (vroeger Vroed-)steeg. 

In 1356 kreeg „Hughen den backer, Hughe backerssone" de zijl 
m erfpacht. Men kan zich afvragen welk belang hij gehad kan 
hebben bij het bezit van zulk een smal en langgerekt perceel. Maar 
zijn begeerte naar het bezit daarvan wordt volkomen verklaarbaar 
als men weet, dat hij ook bezitter was van de hofstede Schonegqe' 
waarlangs de zijl zich uitstrekte. Dat blijkt uit een uitspraak van 
den raad der stad van 24 December 1408, waarbij aan Huge Lieboert 
de helft „vander husing ende hofstede tot Schoenegge" werd toe
gewezen, terwijl aan „joufrou Aechten, Huge backers siins ooms 
wij\ was de andere helft verbleef. Een zuster van Huge backer 
was dus met zekeren Lieboert gehuwd. Bovengenoemde uitspraak 
werd 7 Febr. 1410 nog door den raad gehandhaafd. (Raadsdagelijks 
boek fol. 47 v ) . a ' 

Hughen den backer's bezit werd dus door toevoeging van de 
zijl vergroot. 

Het is noodig, om eerst na te gaan, wiè later bezitters van hof 
en huis Schonegge waren. 

Juist een eeuw later vindt men ze terug: op 18 Juni 1510 droeq 
Margriet Dyetmer Valendochter het huis en den hof Schoen-
hegge over aan Johan Alphersz. Ruysch. Veertig jaren later, 
II Mei 1552, sluit een Jan Ruysch, als bezitter van Schoeneqqe 
een overeenkomst met Adam Ram „als besitter van sijnre huysinqe 
geheeten Proeyssenborch, noirtwerts der voers. huysinge Schoeneg-
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