


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.






