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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 komste de H. Roomsche Kerke nu plegtelijk is herdenkende, eenstraalken van fijn tederlijke en niet min goddelijke liefde in UEd. beyder herte sal believen in te storten, en daar door U Ea.gemoederen soo gedweeg inaken, dat U Ed. goedertierentheytzig eenmaal over een ongelukkig Paar, 't geen tot nog gelijk alsBallingen uyt Huys en Vaderland gints en weder heeft geswor-ven, sal believen te ontfermen. Ah! Papa en Mama lief, wist UEd. eens hoe seer my 't verstaan van uwer beyder onpaslijk-heden, ja tot in 't 'binnenste van mijn ziel getroffen had? Enkost ter contrarie, dese mijn swalcke Veder, de overgroote vreug-de en blijdschap, die de kennisse der herstelling van U Ed. bey-der gesontheyt my over eenige weeken bybragt. U Ed. te kennengeven ? En kon ik U Ed. daar-en-boven ons beyder wensch enbegeerte, die wy hebben,

om U Ed. uyt al ons hart en ziel temogen dienen, doen geloven ? Wy leefde van nu of aan in vollehoop, dat U Ed. door een Christelijk mede-doogen ingenomen,ons Huwelijk ontwijfelijk soud toe-staan, en ons in 't kort inons Vaderland laten wederkeeren. Ik kom dan met dit lief Kin-deken, 't geen wy nog van daag in 't Hoogwaardigste ontfingen,vereenigt, U Ed. op 't alder-onderdanigste smeeken en bidden,dat U Ed. 't misdrevene belieft te vergeven, en vergeten. Ey!laat dit kleyn Kindeken, die, zijnde God en mensch, ons men-schen (soo dra wy zulx uyt'er herte van hem verzoeken) ver-geeft, by U Ed. mijn kragtige voorspraak zijn; Hy verzoekt vanU Ed. dat U Ed. vergeeft die geene, die U Ed. misdaan heb-ben, gelijk U Ed. wenscht vergeven te zijn: Onmogelijk is 't,dat U Ed. dit aan hem, die alles weet, siet, en regeert, kunt wey-geren. Erbarmt U Ed. onser dan bid ik U Ed. in sijnen Naam, envergeeft 't

misdaane, en laat mijn swakke ziel en lighaam doorU Ed. goede gratie en gunste een nieuw leven krijgen: Stemtdog ons Huwelijk toe: laat ons niet langer, als Ballingen, vlug-tig zijn: en laat eyndelijk U Ed. barmhertigheyt door U Ed.ordre ons in ons Vaderland wederkeeren; waar toe wy den Al-mogenden onophoudelijk zullen .bidden, dat hy U Ed. sal belie-ven te bewegen, en U Ed. beyde in lange gesondheyt spaaren.Blyvende, naar onse hertsgrondige recommandatie, dien ik al-toos was, en sal tragten te blijven, Alderliefste Papa en MamaU Ed. Dienstbereyde Dogter en DienaresseMARGARETA JACOBA POPPEN.Geulen, den 3. November 1693.

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 IJ. Tot omstreeks het midden der 19e eeuw werden er in Weespvan stadswege zwanen gehouden in de grachten. De regeering van de stad berustte toentertijd ongetwijfeld bijachtenswaardige mannen, doch zij hadden blijkbaar weinig ge-voel voor tradities en geen oog voor het schoone aspect eenerstadsgracht bevolkt met zwanen, want zij schaften de zwanen af. Totdat een lid van ons genootschap op de gedachte kwam on;een poging te doen te tra:hten gedaan te krijgen de traditie vaneeuwen weder in eere te herstellen. Hij wendde zich daartoe in Juni 1926 met een gedocumenteerdadres tot den Gemeenteraad en mocht het genoegen smaken, datmet aligemeene stemmen werd besloten om op het verzoek gunstigte beschikken. Op den len April 1927 deden ,,vroolijke waterdieren&quot; hun in-tocht in de gemeente en strekken

sindsdien tot verlustiging vanoud en jong, vooral nu de ,,wijze beesten&quot; voor de instandhou-ding van hun geslacht hebben gezorgd en thans met drie jongenhet voorkomen van het stadsbeeld op gelukkige wijze verfraaien. Weesp, Juni 1929.                                          A. VAN BEEK.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 i8 Om zoo veele opgezetenen jvan de .Loosdrccht als maardoenlijk was, in 't werk te amplooieren, en voorts een getalvan bij provise 25 kinderen niet alleen eenige uure op eendag voor rekening der fabriek school te laten gaan, maarook in de fabriek te nemen, om ze aldaer in alle takken derwetenschappen, tot dit werk betrekkelijk naar behooren tedoen onderwijzen, om langs dien weg/da kinderen niet alleenbeschaeft en 'bekwaem te maken maer ook metertydt uit de-zelve ervarene werkluiden te verkrijgen (een zaak van belangvoor zulk een fabriek om werkvolk uit eigen natie te hebb;n). Z'n opzet komt ook in deze zinsnede uit: ,,Ja (n.il. Ds. de Mol) begonnen is om in een bijna uitge-vecht dorpeenige Inwoners aan het werk te houden en medete helpen (op het voetspoor van onzen braven Ambachtsheerdie op eigenen koste zooveel kinderen ter schoole Ibesteet)om de

Loosdrechtsche jeucht voorrechten te doen genietendie. ze hijna -nergens .zullen vinden en eindelijk daerhenengedirigeert was om een nootlijdden van de plaets tegemoette komen. Van ganscher harte hoopt hij ook dat het geen hinderi^aelmogen zijn dat de Fabricatie op een dorp gedreven wort, datkan in dit geval niet anders zijn om vervolgens te wijzen op de genomen veiligheidsmaatregelen......daer men om alle ongelukken van brant te verhoeden het geheele dak van eengroot branthuis met enkelt yzer, waer op de pannen leggen,heeft moeten dekken, en daer men dan noch de pannenonder het gladvuur, gloeiend stookt, kan derhalven ook welniet anders, dat buiten besloten steeden op het platte landgeschieden vooral na de behandeling die men in de Loos-drecht voor de beste keurt. Het ontbrak hem ook niet aan werklieden, want.... ... .men heeft in de Loosdrechtsche fabriek zoo veelewerklieden, dat het niet alleen nog nimmer ontbroken

heeftaen wit porselain, om te beschilderen voor circa 20 schilders,?die er int werk zijn, maer ook dat men daer zoo veel Por-celleinen heeft voor den dag gebracht, dat er tot nog toe het
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 44 Volgens de drankwet kunnen er in de gemeente Abcoude-Baambrugge zes vergunningen zijn, maar telkens als er esn her-berg verdween, vroeg de gemeenteraad om het aantal weder meteen te verminderen, zoodat er thans nog slechts drie vergumiingen overgebleven zijn. De tijden zijn wel veranderd. Baambrugge is sedert tientallen van jaren in dit opzicht eenbuitengewoon rustig dorp. Baambrugge, Aug. 1929.           J. G. Th. GREVENSTUK. '























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 55 onder den zegenwensoh naar Stijle, zullende het eerste jaar fungeren alsParnas Gabaij of Thesaruier, te weten van den dag der Publicatie aftot Salbath Nachamu 5525, de Heer Abm. de Ishac Franco Mendes, 'ttwede, de Heer Samuel Ximenes Pereira, 't 3e jaar de Heer Ishac deMordochaij Franco Mendez, 't 4e jaar de Heer Jacob Nunes Henriqueshet Se jaar de Heer David d'Elisah Pereira, 't 6e jaar de Heer Davidd'Ishac Franco Mendes. 21.Dat alle oude en voorgaande Kerkelijke Reglementen, dewelke metden inhoude deser Reglementen strijdig mogten zijn bij dezen geabro-geert, vernietigd en buijten alle effect gesteld, maar voor het overigezullen alle dezelve blijven niet alleen in haar geheel, maar zodanig ver-sterkt, even als of dezelve in dezen geinsereerdt mogten zijn. 22.......o Dat ten einde dit heylsaam oogmerk op een efficacieuse wijze

mogteworden volvoert en in 'het vervolg gemainteneert, zo zal men de voor-noemde Kerkelijke Reglementen bij Requeste presenteren aan de EdelMogende Heren, Staten 'sLands van Utrecht, ofte de Heren Hun Ed.Mogende Ordinaris Gedeputeerden, omme van dezelve daar op goedguiistelijk te mogen erlangen dersel^v^er approbatie en authorisatie op hetprosequeren van de boetens in dezen gemeld, bij gerechtelijke middelen,waar en zo welgemeende Hun Exiel Mogende zullen vinden, te behoren. Wij ondergesohreven Leden der Portugeesche Joodsche Natie te Maar-sen en Maarseveen, verklaren bij dezen te hebben gezien en geexamineertde hierinne staande articulen en Kerkelijke Reglementen tot conservatievan de goede ordres en directie van dezelve Gemeente bij de Heren Ge-committeerdens uyt voorzegde Portugeesche Joodse Natie geconcipieert,en ons daar mede volkomen te conformeren, mitsgaders ons te

submitte-ren aan den inhoude van dien, zo in het generaal als elk der voorgemeldearticulen in het bijzonder, mogende lijden, dat daar op werde gerequi-reert de approbatie van de Edel Mogende Heren Staten dezer Provincieofte de Heren Hun Edel Mogend Ordinaris Gedeputeerden, zo en in diervoegen zulks ter beter naarkom,ing van dien bevonden zal worden te kun-nen strekken, submiterende daar toe onze personen en goederen ten be-dwang van alle Heren Reohteren en Gerechten, zo en in dier voegen zulksbevonden zal worden te behoren.Actum den................ (was ondertekend) Moses Bravo. Ishac van Samuel de Prado. Joseph Abrabanel. David Gabaij Henriques. David Haim Abenator. Jacob de David Pereira. David Hisquia Pereira. Nathan Foa. Jacob Gabaij Henriquez.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 De ordonnantie van Bisschop Frederikvan Blankenheim inzake de grensscheidingtusschen Loosdrecht en Breukelerveen. Het Herfsttij der Middeleeuwen kenmerkt zich voor Gooilanden het Sticht door eindelooze twisten over de grenzen, die eerstin 1719 ophielden door eene conventie tusschen Holland enUtrecht. Men heeft toen door 22 hardsteenen palen de grens aangeduid.Van paal 22, niet ver van Loosdrecht bij den Egelshoek liepde grens van Holland tot in het begin der 19e eeuw naar deVecht. Het is deze, die in 1404 blijkens onderstaande oorkonde vooreen deel werd vastgesteld, n.1. tusschen het toen HollandscheLoosdrecht en het Stichtsche Breukeleveen. 1 Vedtyts geschil geweest zynde tusschen die van Loosdrechten Breukeleveen over hunne grensscheidinge, is de zaak in ditjaar gevonden, in dezer voege: Frederic van Blanckenhem, by der

genaden Geeds Bisschop't Utrecht maken komt allen luden; Want lange tyt twist endescelinge geweest is tusschen dien van den Loosdrecht aen dieeen zyde, ende die van Broekelveen aen die ander zyde, alsom die paelsceydinge te doen, ende die rae te trecken tusschenbeyden zyden voerscreve. Ende want wy dicwil van beydenzyden voerscreven vervolcht zijn, om alsulke twist ende scelingeof te leggen, also veere alst in ons waer, daer wy alle wege toegeneyget syn geweest, soe syn wy des met goeden voerdactensinne mit onsen raede, ende goetduncken onser Ecclesien endeder Stat van Utrecht overcomen, dat wy drie uit onsen Rade,mit namen Heren Amelys Uten Enge Ridder, Jacob van Zulen,ende Dirck Borre, daer toe geset ende gemachticht hebben vanonser wegen, gelyc die hogegeboren onsen lieven neve HertochAelbrecht van Beyeren, Greve van Henegouwen, van HoUantende van Zelant, oec hoet drie, als

mit namen Heren Geraert



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 58 van Eemskerke Ridder, Florens van Alkemade, ende Woutervan Munden, Ridders, daer toe geset, ende gmachticht heeft,die rae te trecken, ende paelscydinge te doen tusschen beydenzyden voergenoemt. Welke sesse dicwil, van onser byden herenwegen, te samen daerom geweest hebben, ende syn eens seggenseendrachtelic overcomen in allen manieren, alse hier na be-screven staet. In den eersten so sel men een pael steken op teneynde van Broekelveen, tenden hore boulande ter drencscoetwaert midden in die grafte, ende dat selmen recht op drie bomenop ten utersten boem van der drencscote tot onzer Statwaertvan Utrecht, ende tot aen der Goyerveen toe. Ende des socsellen die van Broekelveen, ende die van der Loesdrecht, eenkenlike bescyede sceydinge maken tusschen hoerer beyderlanden, op dat een yegelic weten mach waer syn lant heert. Endedese

sceydinge sal duren tot ewigen dagen, behoudelich alle rechtende brieve, die enich Heer van ons Here voerscreve zal van denanderen hebben mach, in hoeren machten te bliven. In oercondealre saken voersreve, soe hebben wy Bisscop Frederic voer-genoemtt, desen onzen brief mit onzen izegel doen bezegelen.Gegeven int jaer ons heren dusent vier hondert ende vier, denvier en twyntichsten dach in Aprille. Hilversum.                                              J. SCHIPPER Jr.
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