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

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





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




