Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 ,,Aux Brebis&quot; te Maarssen. Fransche benamingen uit den Franschen tijd leven te Maars-sen nog altijd voort: Solitude, Luxembourg, l'Hermitage, enz.Op de kaart van 1650, plattegrond van Maarssen en Maarssen-veen, waar de verschillende goederen, huizen, staan aange-geven, vinden wij ook ,,Aux Brebis.&quot; Op herhaald navragenbij oudere bewoners mocht ik echter geen enkele bevredi-gende inlichting ontvangen omtrent de beteekenis van dezebenaming. Was het een buitenverblijf of landgoed zooals veleandere in de Vechtstreek? Volgens genoemde kaart is ,,AuxBrebis&quot; gelegen tusschen het Huis ten Bosch (hedendaagschGemeentehuis) en Vechtesteyn. Het ligt achter de tegenwoor-dige huizen Overvecht, enz. op de kaart tusschen de gedeel-ten aangegeven met de namen ,,Cromhout&quot; en ,,Van deGraeff&quot;. Als men nu weet, dat het Goed ten Bosch in 1619

aanAbraham de Graaft, wien ook het ,,huYs Vechtesteyn&quot; toebe-hoorde, (Overkerck in 1661 en Luxembourg zijn nog later ge-bouwd), en het huys ten Bosch behoorde aan den WelEd. HeerCromhout, dan begrijpt men dat ,,Aux Brebis&quot; niets anders isdan de naam van den eigenaar van die landen of grondstuk-ken. Heeft een ,,Aux Brebis&quot; te Maarssen gewoond, of bezit-tingen gehad? In de 4e aflevering van Oud-Holland, Twee-maandelijksch Tijdschrift voor Kunstgeschiedenis, Jg. LIX(1942) blz. 101 staat een opstel van P. van Eeghen over ,,Por-tretten door Rembrandt van H. Auxbrebis en zijn vrouw.&quot;Daarin vernemen wij iets van de bepalingen van het testamentvan Herman Auxbrebis, koopman te Amsterdam, weduwnaarvan Maria van Sinnigh op 12 Augustus 1677 voor Notaris D.Doornick verleden: ,, . . . dat noch de conterfeytsels van hem testateur en vansyn huysvrouw Salr., geschildert door Rembrandt vanRijn, sullen blyven en

genoten werden, aen en by d'voorsz.Hans Auxbrebis, syne Soon, en comende d'selve syneSoon te sterven sonder wettich nasaet, ofte dat de kindt

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1942 23 off kinderen van d'selve syn Soon onmondigh quamen testerven, dat alsdan d'voorsz. Conterfeytsels sullen volgenen genoten werden, aen of by sijn testateurs outste dochterMargareha Auxbrebis, en die comende te overlyden, son-der wettigh nasaet, ofte dat haer voorsz. dochter in eenCooster ofte anderen geestelycken staet was, alsdan dend'voorsz. Anna Maria Auxbrebis, syne andere dochter.&quot; Herman Auxbrebis was 25 jaar oud, toen hij op 3 Oct, 1642in ondertrouw ging met Maria van Sinnick, een dochter vanDirck van Sinnick ,,wonende tot Maerssen.&quot; Uit het huwelijkwaren zes kinderen. Wij mogen dus aannemen, dat met den naam ,,Auxbrebis&quot;niet een of andere buitenplaats, maar de familienaam van denAmsterdamsclien ,,coopman&quot; is bedoeld, die te Maarssen zijnlanderijen als eigendom had liggen. A. E. RIENTJES.

