




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.








