




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 1. Gravure van helchirurgijnshuis rechts naasldc kerk. (Holland.s Arcadia 1729 OAAB.). Eenjaar later is het huis van ClaesJansen gebouwd en sluiten de kerkmeesterseen overeenkomst met de eigenaar van de naastgelegen boerderij, CornelisMeliszn, opdat deze 'tussen Claesjansz huize tot aen de ypenboom, staande reghi voorhet huis van Cornelis Meliszn, een stakettinge met deuren 8 voet hoog'zal maken.'' Opde gravure uit 1730 is deze hoge schutting reeds vervangen door een lager hek-je. Daarachter bevond zich een kolfbaan, die bij voortduring aanleiding gaf totklachten. Die klachten waren er reeds jaren en de bouwvan het huis heeft dezeonvoldoende kunnen verhelpen. Immers reeds in 1659 worden de Maarschalken de Schout in kennis gesteld van het overdadig verkwistende kegelspel derjonge-luyden, dagelyks in swanggaende, waarby dan komt het grouwelyke misbruyk van deNa-eme Godes ende

allerley vloecken ende sweeren tot de grootste ergemisse ende schande, syn-de in geen plaetse hier in de omtrek also gebruykelyck. De bouw van het huis door Claes Jansen en de oprichting van de hoge schut-ting hebben voor dit oude euvel geen soulaas geboden, wellicht mede veroor-zaakt door de aantrekkingskracht van de links op de gravure weergegeven ta-veerne-uitspanning 'De Oude Prins', die in 1505 ook reeds werd genoemd. Inhet hiervoorgaande artikel over de drie buitens in dit jaarboekje werd deze 94







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 2. De 'heelkonstige' verwijderingvan een kaakgezwel. (De polsslag1999) het huis naast de kerk wonende Meester Thomas, chirurgijn, emstelyk had aan-gesprooken inzake begane sonden, doch dat Mr Thomas geen berouw had getoondmaar 'ter contrarie sich in qualyck spreecken en groote bitterheyt seer onbetamelyck en on-manierlijck uytgelaaten heeft, tot groote ontsteltenisse soa van de predicant als de ouder-ling. De kerckenraet heeft met droefheyt dit rapport gehoort en siende dat hy in syn sondenvoortgaat, verdaert dat Mr Thomas voomt. van de Tafel des Heeren sich sal hebben teonthouden tot dat berouw betoont is.^ 97
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