




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 103 nemelijk voor. Zijn tweede gissing was mis; immers dat hier aaneen vrouw en niet aan een stad te denken valt, is duidelijk, om-dat er Elburgam staat en niet Elburgum. Maar er is nog eenandere vraag, die niemand heeft pogen op te lossen en waarhet toch het meest op aankomt: waarom is de steenhouwer nietweerom gekomen? Daar het hier toch met gissen en meenente doen is, zoo willen wij hierop een antwoord geven. Toen de steenhouwer heen gegaan was om te schaften,kwam er een geleerde monnik te Nederhorst den Berg aan, dieterstond het nieuwe opschrift las; maar ook even spoedig deopmerking maakte, dat in den tweeden regel tegen de prozodiegezondigd was, dewijl de lettergreep lus, waarmede de derdevan het vers begon, en die al zoo lang moest zijn, hier, om dedaar achtervolgende vokaal, niet dan kort kon uitgesprokenworden. En toen wilde de maker van het gedicht uit baloorig-heid,

of de pastoor, die misschien zelf de maker was, de restniet geplaatst hebben en liet den steenhouwer zeggen, dat hijniet terug behoefde te komen. III. Weleer, dat wil zeggen in de 17e eeuw, ging ieder, die zichin de oudheidkunde wilde oefenen (er bestond toen nog geenKoninklijk oudheidkundig genootschap) naar Maarssen, om deopschriften te lezen zoowel ,,op den boven-dorpel van de kerk-,,deure&quot; als op den beneedensten dorpel&quot;. Immers die kerk was ,,seer oudt&quot; en ,,derselver stichtinge on-bekendt&quot;, en al wat onbekend is lokt juist de oudheidkundigen't meest aan, omdat ze daarvan kunnen vertellen wat zij willen. 't Bovenste opschrift was dra gelezen; er stond:Ehldehart Richnt. Maar 't onderste was weergaas onduidelijk. Eindelijk kwam ,,de oudt-heydtskundige Rechtsgeleerde Gijsbert Lappius van Waveren&quot; er bij, en las het:                                                                                               | Thidehart Riclint.                                                                     

      ' ,,Maat wat beteekent dat nu?&quot; was toen de vraag. De eerste                                    i poging was er Latijn uit te distilleeren; maar dat ging niet.                                    I Dan moest 't Noordsch wezen; maar dat wilde ook niet lukken.Jaren aan jaren studeerden de geleerden er op, maar die op-                                   i schriften bleven hun ,.enkele raadselen&quot;, en ze konden het niet                                   I verder brengen dan tot het besluit, dat het ,,indien geen Noor-






