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MEDEDEELINGEN.

OUDEWATER.

GEESTELIJKEN, KLOOSTERS EN GEESTELIJKE

GOEDEREN.

(Vervolg van Deel XIII, bladz 418).

Anno 157 7.

Reeckeninck gemaect en gedaen bij Jan Pieters

Schopel, Aclriaen en Dirk Claas, Kerckmannen gedient

beginnende Vroii Licbtmis oft in de vasten daeranvol-

gende A° Ixxvjj tot Lichtmis ano Ixxvij toe; bij k.

gul. tot xl grote, den stuver tot ij groote vlaemichs,

den groet tot iiij dieuts gerekent.

Noch freireve Willem Monckie en Pieter Pieterse in

veoerkerck omdat sij die kerck dueren in die kercke

droegen , omdat die soldaten die nijet branden en soiiden

[anno] 77 iiij st. iiij dts.

Den XXX Junij 1577 die predicant gegeven om te ver-

trecken ij gul,

Den X. Julius 77 die predicant gegeven om een bibel

te coopen voor die kerck, die vvelcke hem ontnomen is,

int klooster iij gul.

Anno 1577.

Reeckeninche van Harmen Wouterss en Cornelis

Dircks Cleyn dat zij een Jaer heijligen geestmeestren

hebben geweest int Jaer van xv"^ seven ent se ven

-

tich tot lichtmis acht en seventich toe, bij car. gul.

Bijdragcu Gusch. üisd. v. Haarlem. XVI'j Deel. 1



van xl ijrootoii vlaains liot stuk , van tie «iroot tot

vier deuts gerecckent.

Ontf'anck van rente bnijten der sleede.

Noch ontf'angen van rente heer Dirk Amelgers den

hoijligcn geest heeft gegeven dat nu wort betaelt bij

Michiel van Keneren te Dort xx gul.

Uuijtgeeft.

Tot drie of te vierniael tot Utrecht gereijst om nae

die brieve te vernemen ; van vracht ofte verteert

ij gul. X st.

Noch in den hage gereijst , en mij geseijt worden dat

ick die brieff sonde vinden onder den raetsheer Verduijn,

en geen en vonde ; verrijst ofte verteert. ij gul. x st.

Noch tot Utrecht gereijst en bij den president ben ge-

gaen, die mij aen die brieven heeft geholpen, en betaelt

dat hij die spaengaert gegeven hadden ofte die brieve

bewaert, tot een schenck xvij gul.

Noch is mij gelooft ij gul. dat ick te Dort en te Rot-

terdam geit soude soucken , voor het gasthuijs en den

heijligen geest facit ij gul.

Aiuio 1578.

Reeckeninck gedaen bij Florus Willems, Jan Peeters

vanderHeeen Adriaen Harmanss gasthuijsmeesteren,

gedient beginnende Lichtmis anno Ixxviij tot Lichtmis

Ixxix toe, bij k. gul tot xl groot vlaems, stuijvers

tot twee groot, den groot tot vier dueits gereeckent.

Item gegeven tuetrecht van Biscops pacht

xvj st : iiij dts.

Item nog eens van Bischopspacht betaelt

xvj st iiij dts.

Item Arien Corneliss gegeven tot betalinge van Bi-

schopspacht tuetrecht vande Jaeren drie, vier, en vijfF

en tseventich facit ij gul x st

:



1578.

Somma totalis van helen ontfanck beloopt iij" xlij gul.

iij'' 1 st. iiij dts.

Andere Uuijtgeven van

kijnderen te houden voor 't beleg.

In den eersten Nelle Poel gegeven van Jan Wertelt-

jes kynt te houden, en sij op die tijt sieck lach.

vij k. gul.

Andere Uuijtgeven der kerckmeesteren geleent.

Item die kerck geleent in tijde voorleden daer 't schrij-

ven vande copie van getijden mede betaelt is.

viij gul. ix st. iiij dts.

Uit de rekening van 1579.

Noch ontf: van de voors. heijlige geest™, om het ge-

tijde boek 't Utrecht mede te lossen, viij gul. ix iiij d.

Anno 1579.

Item overcomen en int vrindelick geaccordeert met

Cunera Thomasd' Wed. wijlen Adriaen Goessens, beroerende

die Somme van hondert car : gulden hoofsomme , dewelcke

Floris VVillems, Gijsbert Jacops Schijff en Cornelis

Dirckxs Cleyn gasthuysmeesteren in den Jaere xv"' twee

en tseventich op 't vierden dacli Mey opgebeurt ende ont-

fanghen hebben, ende de voirs. somme te betaelen op twee

termynen, te weeten Vroulichtmis anno tachtich deen helf

en Alreheyligen daer an volgende dander helft', volgen tac-

coort daervan sijnde dat alles ten volle betaelt

een hondert k. g.

1579.

Item ontf. van tgemeenelant van Hekendorp van Sint

Joris broederschap van rente en verloop . ij gul. x st.

Item gegeven in den doelen , doen wij daer waeren
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ni ette pater vant ouwe klooster, doen liij die brieven

vande clander lieeren ') presenteerde over te leveren.

st ij gul. xvj st.

Item Claes Dircxs, Ilarmen Janss hacker gegeven toen

zij tamsterdam trock[en] om de brieven vande clander

heeren te haelen , verrijst, verteert ofte an oncosten van

schrijven gehadt ij gul. xiiij st.

Anno 1580.

Item betaelt heer Ghijsbert Janss Hack vant accoort

en offcoop daer hij 't gasthuijs outaer mede beleent hadde

volgende dovergifte en besegeltheijt daervan zijnde, ende

dit mit advijs en consent vande wet den eersten meije

1581. facit lx k. gul.

Noch gegeven die moer vant lasanishuijs den xvj

meije ij gul.

Item an Corte Linschoten gegeven an oncosten van

zeeckere acte te lichten an Schout omme tlant inde decreet

te brengen, daer den brieft' van heer Elbert Jacobs op-

houdt facit X st. iiij dts.

Anno 1581.

Noch die kinderen van voorn. Henrick Bruijn Jans een

viertel erff'pacht gecomen van Heer Heynrick Heijnricks.

facit X car. gul. x st

:

1581.

Ontfangen van Willem Matheus opten xvj Martij van

weege die calander heeren iij gul. ix st.

Item gegeven doe men het recht aenleijden van M'. Elbert

Jacobs Speijert j gul. xv st. ij dts.

1) Denkelijk: de leden van de kalender-broederschap (fratres kalendarii)

die gewoon waren op den eersten dag van iedere maand te vergaderen.
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Van 't proces vande rente brieff van

M^ Elbert Jacobss Speijert ').

In den eersten gegeven opten xxij Martij den pander ')

tot Utrecht van verdient loon, en bij den hove van Utrecht

getaxeerd vj gul.

Ander nuijtgeefF van het proces tegens die weduwe

van Frederich Willemss van eenen rente brieff van ses

hondt' car: guld. hooftsoms bij heer Elbert Jacopss

Speijert gegeven.

Op den viij April tot Utrecht geweest met Sebastiaen

Arienss van weegen den heijligen geest, om met heer

Elbert Jacopss Speijert te communiceeren tot wat menige

hij het gasthuis, en den heiligen Geest begeerden te be-

giftigen, om het zelffden den gerechten an te dienen,

verrijst ofte verteert j
gul.

Item op den l'' Julij geweest tutrecht met Deonijs

Sijmonss om den procureur liet proces aen te dienen van

eenen rente brieff van ses hondtert car. gulden hooft-

somme bij heer Elbert Speijert gegeven, verreijst ofte

verteert j gul.

Item op den 1 Jnlij gegeven die procureur en pander

op die hant iij gul.

Item op den xiij Augusti gegeven Matthijs van Sivol

bode van den hove van Utrecht iiij gul. blijct bij qui-

tancie iiij gul.

Item gegeven voor den pander om die decreet mede

te beginne, en het luijen van die clock te vervalle, te

same vj gul. x st.

Item op den leste Septemb. gegeven Matthijs van Swol

1) Mr. Elbert Jacohsen Speijert was priester, van Oudewater geboortig,

Zie over zijne making, aan het Gasthuis aldaar in 1580 gedaan. Bijdr.

deel II bl. 119-26.

2) Pander: exceutcnr der vonnissen wegens schulden of geldboeten.

Oudemans: Middel- ea Oud Ned. woordenb.



bode van twee wetoii te doen, aen die werluwc van Fre-

derick Willeiiiss, blijct bij quitaiicie facit iiij uul.

Item gegeven op den xxij martij Mattliijs van Swol

bode tot bebouft' van den pander op reeckeninge van sijn

getaxeerde oncosten van decreet xij gul.

Item gegeven op de xvj Junij tot oncosten gevallen

voor den hoven van Utrecht blijckende bij sekere acte

van coste bij den grefier onderteijkent.

facit xvj gul. iiij st.

Item op den xviij October tot Utrecht geweest om het

proces te vervorderen, verreijst ofte verteert xxvj st.

Anno 1582.

Item op ten goede vrijdag in den .Taeie lx xxij gedeijlt

voor heer Elbert Jacopss Speijert nae uuijtwijsen zijn be-

spreeck facit vij gul. vij st. vj dt.

Item op te goede vrijdach anno 158-'i gedeijlt van weege

en ter oorsaecke alsvoren vij gul. iij st.

Nog aert Willemss gegeven vant ijserwerck van het

clockgen in den gasthuijs thooren. . facit viij gul.

Item Mees Pieters gegeven van hout en arbeijt van

voors. clockgen in den thooren te hangen.

facit iij gul vj st.

Item gegeven van die pannen off te neemen en weder

op te leggen, doe men tgasthuijs thoorntgen die cap op-

maecten vij st.

Item gegeven opt besteede van gasthuijsthoortgen off

te breecken tot treckgelt ix st. en d'omraeroeper Cornelis

Ghijss 1 st X st.

Op ten xv'^ Martij tot Utrecht gereijst om nae het

recht te zien en mit cei\ raedtsheer geconsuleert, dier tijt

verteert, ofte aen andere onkosten. f' ii.i gul. x st.

Op ten XX vj Martij met Jan Claass tutrecht gereijst

en drie dagen gevaceert, en Huijg van Cooten do procu-

reur eens bij ons genoeijt, verteert . . f" iij gul.



Item den pander ter selver tijt gegeven dat hem nog

resteerde f' ülj gul.

Item Huyg van Cooten procureur ter selver tijt ge-

geven in presentie van Jan Claass om in alles zijn deli-

gentie inder saecke te doen ... f' j gul xiij st.

Item ten tijde de Gasthujsmeesters hem luijden mitte

burgemeesters deser steede raetsloegden en missive lieten

schrijven aen den raet van den hove van Utrechr, omme
't gasthuijs ende heyligen Geest haer proces aen corteren

exebitie te gelielpen, verteert
j gul.

Item doen dgasthuijsmrs gedachvaert waren van Mer-

richgen Jansd'' en Claes Janss Cock in den Hage ge-

trocken, en met twee advocaten op te saecke consuleer-

den elke advocaet gegeven twee gul. ij st. en aldaer vier

dagen gevaceert, overmits dat het tot Delft' kermis was,

verrijst ofte verteert iiij gul. x st. compt te samen:

viij gul, xiiij st.

1583.

In den eersten opt gasthuys kermisse verteert ten

huijse van Pieter RoelofFs xxxiij gul.

Item op te Oudewaterse kermisse gecof [t] voor de vijft'

proveniers int gasthuijs vijfthien pont vleijsch, elcke pont

voor elft' deuijts
j gul. v dts.

Noch omme te copen wortelen oft te anders daertoe die-

nende, omme te koken, elcke provinier een stuiver, v st.

Item op Drie Coningen avondt vermogens testament

van M' Elbert Jacobs Speijert voor de proveniers gecof

derdalff" pont rijst en vijff mengelen soete melcx voor.

xij st. iiij dts.

Item opten Corsavondt gecof voor de vyff" proveniers

int gasthuys , thien pondt goet oudt speek , voor elcke

provenier twee pondt, elcke pont voor twee stuivers ses

dts ...
j

gul. vij st. iiij dt.



8

Item op die vastelavond gecof tot Adriaen Wessels

voor de proveniers int gastliuijs, negen pont sclini)er.

vleijsch , voor achtien st. en elcx daertoe gegeven twee

st f j gul X st.

Item gereijst tutrecht op ten xix Fcbruarij omme bij

decrete van den liouve aldaer te laten vercoopen de seven

mergen landts gelegen aen de corte Linschoten eertijts

com pierende Vrenek Willemss zal. omme daeraen te ver-

halen een rente van ses hondert car. gal. hoofsoras ende

verscheene rente van dijen, gegeven in rechter aelmisse

ter behouö' van gastliuijs en den heijligen Geest, bij tien

E. M' Elbert Jacobs Speijert, betaelt voor de schuijt

huijer
j

gul. x st.

Noch den deurwacrder ten houve voor de vercoopinge

te doen gegeven xij st.

Noch aldaer ten zelven tijde verteert . : . vj st.

Noch betaelt tot treckgelt int vercopen van 't lant

voor den houve ij gul. xj st.

Item Jan Claess, pater vaut ouwe convent geweest, ge-

geven voor die copien vande brieven van de calander heeren.

iij kar. gul.

Item betaelt heer Claes Adriaens paep, van verdaenge

van verlopen rente vermogens de quitancie daervan sijnde.

j gul. iiij st.

Item gegeven Jacob Jacobse Speijert dat hij t clocken

(gecomen van huijse van VHiet) eerst int cloosters toorntge

en bij hem wederomme in de kerck tooren gehange.

j gul. XV st.

1584-.

Item ontfange vande Weeskijnderen van Heijnrick Dircks

Cübyn als reste vant verdaenge en offcoop van de derdaltf

hondert gulde hoofsoms gecomen van 't Sacraments

gilJe j' xj k. g.
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Item betaelt m'^ Arien Bonser pastoor van Middelburch

een rente van twee k. gul. en twee stuiver dat hem ver-

sclieenen was st. Jacob dach , en soe hem hier afï vier

stuiver gecort is j
gul. xviij st.

Den xviij en xix October te Utrecht den procureur

Anthonis Janss Schout gesproecken van Kerck proces tegens

Jacob Bonser als rentmeester van de getijden uijtstaande

verteert ofte van vracht . . . . j gul. iiij st. iiij dt,

Catharina Dircxs Vossend"^ eertijts heer Jacob Vosch

twee beijersse gul. des Jaers losrente, gecomen van heer

Gerrit Sijbertss priester, verschijnt Martiny in de Wynter.

f^ j giil. viij st.

1585.

Ander ontfanck van smal huijsrenten behoort hebbenda

aan 't gasthuijs altaer, daer heer Ghijsbert Janss Hack

beneficiant off is geweest ende nu bij compositie aen tgast-

huijs weder gecomen.

Item opte stede van Ondewater elff st. vijff dts.

Opte kerck van Oudewater . . . iiij st. xj penn.

Opt gasthuijs selver j st. nu nihil ').

Hiernae volcht den Uuijtgeeff.

Item opte gasthuijs kermis voor die pro vandier en

ouwe manne en vrouwen, tot Utrecht of te alhier binnen

Oudewater, gecocht aen schapen en runtvleijs, wortelen,

aijen, rijst, boter, broot, cruijt, soetemelck, potten en

aerde plattelen tsamen voor . . iij gul. xviij st. iiij d.

Ander Uuijtgeven van meesteren en meesterloon.

Item met M' Jan van Hoven op 't roode sant geac-

cordeert dat hij soude hebben van twee gebroocken benen

te meijsteren, sestien gul. ses stuivers, een oortgen, daer-

1) Volgen ruim dertig namen vau personen die jaarlijks van een tot

hoogstens 15 stuivers bijdragen. J. I',
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van bij de gasfliuijsmrs is betaelt ses njnl. ses stuivers twee

dts, ende die andere reste betaelt bij Claes Dircx heijli-

^en geestnir coinpt daoronime alliier. vj gul. vj st. ij tlts.

Wij Burgemeesteren ende Schepenen derstecde van Oude-

water doen condt een ygelick dient behoort, dat wij van den

steede wegen onse heijlige geestmrs geconsenteert hebben,

en consenteren initsdesen ons brieve hem selve te ver-

bijnden ende te loven voor hen en haere naecomelingen

heijlige geestmrs ten eeuwigen dagen een deijl te deijlen

elcker arme mensch di er comen sullen, een tarruwen

broot van anderhalff pont, voor heer Roeloff Heijnricx

priester Vicarius van den heijligen geest altaer binnen

der kercke der voors, steede, saliger memorien.

En vooi' Elborch Claes Wouters zal. weduwe, en haer

ouders sielen , altijt op Sinte Gallen dacli , niit conditien

dat thoonder van desen den heijlige geestmrs in der lijt

een dach of te twee te vooren insinuecren sal, des sullen

die heijlige geestmrs alsdan gehouden wesen der denunchatoor

te geven seven gelijcke broeden, en waert dat onse heijlige

geestmrs dese voors. deijl nijet en deden ten dage voors. soe

sullen sij gehouden [zijn aan den] houder des brieffs op

te leggen en te restitueren de somme van hondert en vijft'

cnr. gulden , 1 stuk tot xl groot vhiams gereeckent, die

de onse heijlige geestmrs in rente brieven daertoe ont-

fangen hebben tot den heijlige geest behouff, en dan sal

houder des briefi's anderwaer d'voors. penningen om goodts

wille mogen distribueren daert hoir believen sal, en indien

daer verbeurnisse inne valt, dat godt verhoeden moet,

soe sal ment verhalen ende executeren uuijt en aen die

heijlige geest goederen sonder eenich wederseggen. Alle

dinck sonder archelist. In kennissc van desen soe hebben
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\vy der voors. stede zegel hier beneden aen desen brieff

ghangen. Gegeven int Jaers ons lieeren duijsent vijfF

hondert een en vijfticli opten negenentwinticlisten dach

Januarij stilo communi; en was ondert. P. Speijert en be-

zegelt mit een uuythangend segel in groene wassclie aen

dubbelden starten.

Gecollationeert jegens zijn orgineel geschr. in perke-

ment bezegelt en onderteijkent als boven werde

dese bevonden daermede taccorderen. Bij mij

J. Bonzee.

Eersame bijsondere zeer discrete lieere en goede

vrundt.

Naer alle behoorlycke salutatie ende groetenisse dient den

inhouden deses onses schrijvens aen uwe E. dat wij nijet

en hebben connen nochte moge naelaten, mit alder vrunt-

schap aen uwe E. te versoucken, ende daertoe oock met

ernst te vermanen , dat alsoe bij uwe E. het beneficium

vande Commandeurie deser steede Oudewater gepossideert

ende beseten wordt, ende dat met egeene andere ghe-

rechtigheden van alle uwer E. voorsaten ende praedecesseurs

tselve beseten en bedient hebben, dat is, te weten, dat

zij cominandeuren tot allen tijde, wanneer bij haerl. desselfs

beneficies jaerlicxe innecome goederen vrede lijck waeren

heffende, den armen derselver stede alle weecke twee ofte

driedeijlinge sijluijden moesten doen van broot en bier, ende

voorts door 't Jaere eenige deijlinge van witte brooden

,

ende oock zeeckere maeltijde voor den gerechte ende anders,

volgende onse dieuchtlijcke certificatien, ende Uwer E. selflPs

bekentenisse in seeckere Uwer E. implijcque vermeit en

bij Uwer E. daertoe overgeleijt, 't alsoe bij uwe E nu

wel den tijdt van vier en twintich Jaeren vreedtsame

Jaerl. vruchten en Jaerl. innecomen sijn genoten en ont-

vangen uuijt t voors. beneficie van Uwer E. Commanderije,
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sonder dat bij uwe E aen eenige onser steede armen

oenige dcijlinge of te uuijtreijkinge is gedaon, twelck al

soo tiijc'l en behoort, niaer veel eer bij uwe E die onser

armen hoire aelmisse te verbeteren naar dien de Jaerl.

inneconien vant voors. beneficie veel meerder dan eertijts

sijn importerende. Ende naer dien wij met cede sijn ver-

plicht onsen armen in haere gherechtigheden voor te

staan, soe ist dat wij mits deesen aen Uwer E. vruntlijek

versoucken nijet te willen langer naelaeten onsen armen

te contenteeren van tgene sijl. aen uwe E. ten achteren

staen met goede reden en recht, ende oock voortaan con-

tinueren in ie deilinge te doen soe als uwe E predeces-

seurs hebben gedaen, en oock gehouden sijn geweest te

doen. Uwe E. verhaalt tanderen tijde nijet gehouden ta

sijn aen onsen armen eenige deijlinge ta doen dan uuijt

lieüUen , sulcx uwe E selfF begeert en dattet selve staet

in Uwer E. vrije wille ; maer ter contrarie tblijckt uuijt

uwc E. schrifturen geiiaelt uuijt des Balijers oude schriften

daarmede uwe E. voorneemt over te leggen en bewijsen

die staat vanda commanderije van Oudewater, die welcke

immers mede brengt, dat uwa E. dan armen daser steede

alle weecken moet deijlen een schepel rogges, des son-

dachs nae Paeschen een deylinge doen van witte brooden,

en den magistraet vereeren, des sondaechs nae Sint Martijn,

met een eerlijcke maeltijdt met vinum copia, dit is uwer E.

selfFs seggen en overleggen; maer onse deuchtelijck ingenoma

certificatien spreecken al veel breeder te weten hoeveele

Uwer E. zijt gehouden te doen aen den armen deeser

stede. En dat ijemandt moet of te schuldich is te doen

dat en geschiedt nijet bij hem uuijt lieflUe maer uuijt

schulden, alsoe oock als uwe E. doet sulcx tot behouff

onser armen, soe en doet l^we E. nijet meer dan Uwe E.

schuldich en bent te doen.

Bii mijn Eedele heercn die staten is eertijt sgeordineert
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Uwe E. over te lecrwen die fundatie van Uwe E. coin-

manderije, en dacte van consent dat Uwe E. met belie-

ven van mijn Eed. heeren die staten uuijt deeser steede

vertrocken zijt, maar sulck nijet geefFectueert sijnde, is

de saeke voorts interrupt geloopen en tot noch toe opge-

houden geweest, door veranderen van tijde en personen,

en dat onse stucken of te schriften verleijdt sijn geweest,

die ons nu weder ter handen, door Godes genade, sijn

gecomen. Daerom soe Uwe E. onsen armen geen conten-

tement belieft te doen, en langer in gebreecke blijft, soe

doen wij Uwe E. bij deesen te weeten, dat bij onse vroet-

schap is geresol veert de saecke wederomme te brengen

voor mijn Eed. heeren de staten , twelck wij liever ver-

hoedt sagen, soe Uwe E. doen wilde tgunt Uwe E. schul-

dich is te doen, en van goeder conscientie wegen nijet

en moecht naelaten. Uwe E. en staet nijet toe der armen

ofte weeskens acker in te treden en in te nemen tuwer

luste en henluijden van de vruchten van dien te defrauderen,

want haere naeste vrundt en opsiender is machtich , en

weet haere saecke tsijner tijdt wel ten beste te brengen

Hiermede, verwachtende hierop Uwe E. antwoordt te schrij-

ven, soot Uwe E. goet dunct, willen wij Uwe E. Gode

almachtich beveelen. Geschreven binnen Oudewater den

iiij Januari 1G02.

Uwer E. goede vriinden Buro-emeesteren en Regier-O Cï O

ders der steede Oudewater. Bij mij

J. Bonzee, 1602.
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EKN PAAR AAXTEF.KFXIXGF.N

un i)i;n

BOERGOENSCHEN TIJD.

Een onderzoek, mij opgedragen door de Société de

1'Orient Latin , naar het verblijf in ons land van Laurent

Pignon, O. S. D. , eerst bisschop van Bethlehem-Ephrata,

daarna van Auxerre, biechtvader van Philips den Goeden,

en overleden den 10 April 1449, gaf geene andere uit-

komsten, dan dat hij hier niet blijkt geweest te zijn op

den in de vraag gestelden tijd. Deze nasporing leerde mij

eenige bijzonderheden kennen, welke op de kerkelijke

geschiedenis van Hollandsche steden betrekking hebben;

zij zijn ontleend aan bij ons niet veel bekende bescheiden

in de Archives du Nord , te Rijssel, en wel uit de rent-

meesters- rekeningen, bijzonder van het Hertogelijk gezag

in Holland en Zeeland. Het zijn niets meer dan aanteeke-

ningen, die geen beter bewaarplaats kunnen vinden, dan

in dit Archief, waarin een verloren hoekje haar moge

toegestaan worden.

Amslerdam J. G. Tkedekiks.

ARCHIVES DU NORD.

B. 1929.

Compte du 3 Oct. 1423 au 3 Oct. 1424.

A Reverend 1'cre en Dicu monseigneur l'evesqiie de Bethlcem,

coufesscur de niondit seigneur, la sonune ....
pour aumosnes et offrandcs . . . o'cst assavoir :

Cambray, a la feste de 1'entliecoste.

Douay, id, id. devant mons'.
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Doimy, aux cnfans de rucr de ladite eglise pour rachetcr les

esperons [du duc].

Lille,

Hesdin, a la lin de Juing 1425 (sic) pour chantcr la messc

devant monseigneur et devant monseigneur de Eedfort

et madame sa femme.

Lille, r^ jour d'Aoust,

B. 1931.

Compte du 3 Oct. 14.24 au 3 Oct. 1425.

F« 179a— 180a,

ut supra .... c'est assavoir :

Paris, 1" jour de fevrier l'an 1423,

pour l'offrandc .... en Nolre dame,

// les reliques.

// racheter ses esperons.

// qui joua les orgues.

// deux esmaulx aux armes de mondit seigneur

sur les deux fermaux de son psautier, 1 frane,

// certaines oroisons devotes escriptes et enlu-

minees d'or et d'asur en 1 roole de parcliemin

pour mondit S"^ 1 franc.

II rappareiller les deux fermailles du petit messel

de la ehapelle de mondit seigneur,

Saint Denis , //

// racheter les esperons.

Pierrepont

,

Amiens, // 4* jour de Mars 1423.

B. 1933.

Compte du 3 Oct. 1425 au 3 Oct. 1426.

po 176a.

ut supra c'est assavoir :

Pour bailler a reverend Pere en Dieu 1'evesque de Regence

d'Utrecht que mondit seigneur avoir mande de venir devers

lui a La Haye
,

pour aler celebrer devant lui Ie service pour

feu monseigneur Jehan seigneur en Baviere son onele que Dieu

pardoint en l'eglise des Jacobins ou repose Ie corps dudit feu

seigneur 16 livves.



16

Hem poiir faire dirc et cdebrcr 100 basscs mcsscs en laditlc

cglisn Ie jour diulit service, poiir chacuiie cricclles mcsscs

2 sous sont . . , . . . . . 10 1.

Item poiir les lioiïraiules de mondit seigneur a deux des raesses

soleiiipiicUes que par prela Ie jour dudit serviee 1'urcnt cclebrees

en iecllo eglisc : 32 sous.

Item pour distiibuer en aumosne ledit jour aiix povres estans

audit lieu de La Haye : O 1. 8 sous.

Item pour faire dire et celebrer en laditte eglise 100 autres

mcsscs aprcs Ie jour dudit service : S livres.

Item pour donner et distribuer a frere Estienne d'Espaigne com-

pagnon dudit monseigneur Ie confesseur lequel estoit demeure

a Ilerlem tres grefment malade a son dernier partement dudit

lieu pour lui aidier et relever de sa raaladie : 8 livres.

Item pour les ofl'randes de mondit seigneur en l'eglise de Rot-

terdam a sa nouvelle entree et reception en icellc ville : 20 sols.

Item pour somblable a Delft : 10 sols.

Item // // 1/ Amsterdam : 4S //

. par mandement de decliargc de mondit seigneur

donne en la ville de llotterdam Ic 23 Octobre 1125.

B. 1935.

Comptes de la Recette G''' de Flandre.

Comptc du 4 Octobre U26 au 31 Dec. 1126.

F» 139a. u. s.

. . . , trente livres du prix de 40 gros monnaie de fliuidrcs

la livre . . . pour faire faire en la ville de Leyden ung obseque

OU service solempnel , chanter plusieur basses raesses, payer Ie

luminaire et faire plusieurs autrrs menus suffrages pour Ie salut

et remede de l'amc de feu messire Jchan lloche , chevalier con-

seiller el chambcllier de mondit seigneur qui cii laditte ville

estoit aler de vie en trespas si eomme il apert par mandement

de mondit seigneur sur ce fait, donne a Bruges Ie 27' jour

d' Octobre 142^, garny de eertification dudit monseigneur de

Betlilchem sur la reception de laditte somrae 30 1. de 10 gr.

u. s. . . . c'cst assavoir :

1'üur roflrandc de mondit seigneur a la mcssc Ie 14' jour de

la Prdicace de l'Eglise Saint-Pierre de Leyden en lloUande

OU icellui seigneur oy ledit jour ses messes ... 15 sols.
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Item pour les frais d'avoir porte et transporte en plusieurs

places ung cofTre plein de-^ acoutremens de la chapelle d'icellui

tant par eaue L-oinme par charioz dcpuis Ie dernier parlement de

niondit seigneur de la ville de l'Escluze pour aler audit pays

de Hollande jusqucs a son retour dudit pays . . 64 sols.

Item pour avoir fait reparer et mettre en point une croclie

que mondit seigneur avoit fait emprunter pour niondit seigneur

de Betlileem pour lui en aidier a son service en dit pays de

Hollande laquelle a este toute froissiee en portant de Ueu a

aultre. ..,...,• 32 sols.

Item aux cleros de la ohappelle de mondit seigneur pour un hurceau

l'ou l'on met Ie vin dont on celebre les messes cotidienncs

pour ceque Ie viez estoit tout rompu et usé ... 10 sols.

Item pour avoir fait refaire les orgues de la ohappelle de mondit

seigneur estant a Gand lorsqu'elles estoient tres dommagees

et en mauvais point . . , . . . 6 1.

U.S. . . . c'est assavoir

:

Pour deux cierges de eire pesans chacun 20 livres que mondit

seigneur lui estant derrenement en la ville de Leyden ordonna

estre mis devant Ie repositoire du Saint-Sacrement en l'eglise

dudit lieu pour iceulx aidier toutes les festes et dimenches

aux vespres et a la messe tant qu'ils pourroient durer 6 livres.

Item pour avoir fait plusieur grands escus ou estoient peintes

les armes de feu monseigneur Ie duo .Tean et celle de feue

madamme Bonne d'Artois que Dieu absouUe pour les mettre

et attacher en l'eglise de ladilte ville de Leyden les jours que

l'on y fit leurs anniversaires .... 40 sols.

Item pour l'offrande de mondit seigneur en icelle eglise Ie jour

de la concepcion Notre Dame en dit an 1425 , comme aux

reliques apres la messe ..... 20 sols.

Montent ensemble les dittes partics ......
Mandement de mondit seigneur

donné a Bruges Ie S^ jour de Decembre 1436,

garny de la quitteance dudit monseigneur de Bethleliem.

Bydragen Gescli. Bisd- v. Haarlem XVle Deel. »
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H. 1038.

Comj.te du \" Janvier 1428 — .'il Dec. 1428.

f' 961). 9<:i.

Ut supra .... c'cst asi<avoir:

A m.p; varlet de Gerard Biolon, lavfiiilicr de ninndit seigneur

pour luy aidicr a faire et aoninplir ting voyaige qu'il avoit

emprins faire a Saint Jarqtics en (Talice .... 40 sols

A Iny poiir roffraiuli-> de inondit Seigncnr Ie jonr de l'.Vnnoncia-

cion Notre Dame en l'cglisije des carnies en sa ville de Rruges

a une messe nouvelle 10 1.

A luy pour scinblablc en icelle eglise aux religieux aprcs la

messe 40 sols,

A luy pour semblable offraudo Ie jour do pacpies Hories aux

Augustins en icelle ville 20 sols.

,\ux relicques on icelle eglise apres la niesse ... 40 sols.

Pour pitauce et recreaciou aux reliiiicux illi-c cedit jour 20 sols.

Pour roti'raiule do laondit seigneur lo voiulrcdi bcnoist a la

Saiute Croix 00 sols.

Pour semblable a la messe la veille et jour de Pnscjues 40 sols.

Pour semblable aux relicques en 1'eglise St. Pierre a Lille ledit

jour de Paoques apres la messe 50 sols.

A hiy pour don fait a ehappelains (jui ont aidie a faire Ie service

devant moudit seigneur toute la grande sepmaine durant a

chacun d'enl 20 sols pour cc S 1.

Aux pelits enfans qui semblablemoiit aldiercnt ausdis services Ie

dit tcmps durant 40 sols.

A iing honimo qui garde la chapollc saint Mioliiel aiidit lieu de

Lille et les clioses y appartenantcs ...... 20 sols.

Aux religieux du convent des freres mineurs en la ville de Lens

en rccompenoion de cc (pie Ie Karesnic durant ils n'ont point

CU de liarinc (lU eu aumosiie moudit seigneur leur a acoutume

donner, pour cc 40 sols.

Pour cincq ymages de saints et saintes et pour l'escripture et

cnlumminure de pluseurs oroisons d'iceulx sains pour niettre

et asseoir es heures de mondit [seigneur par nuireliie fait psr

raondit seigneur de Betlilehem 100 sols.

A ung presclieur qui Ie jour de notre Dame en Mars presclia

devant mondit scixiuur aux Carmes au dit liou de Hruges 26 s.
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Item poiir la consumacion et escripture (run livre pre^a encom-

mencié par rordonnance de mondit seigneur ensemble pour Ie

parchemin 7 livres.

Item pour a plusieurs fois charger et deschargicr, porter et rap-

porter les coffres de la chappelle de mondit seigneur depuis Ie

Noël derraire passé jusques en ce present mois d'Avril et pour

plusieurs messes dittes et cclebrees en 1'absenee de mondit

seigneur de Bethlehem et autres menuz fraiz paiees , tant

par rauraonnier de mondit Seigneur, comme par frere Estienne,

compagnon dudit monseigneur de Bethleliera , lui estants ab-

sent ' G livres.

Pour don fait a une povre filie deineurand a Gaiid aupres l'hostel

de mondit Seigneur en avancement de son mariage ..81.
Pour semblable a un religieux de Hollande qui nouvellement

estoit fait maistre en theologie a Paris pour lui aidier a faire

feste et magnificence 8 livres.

Pour une messe que depuis la bataille de Nimen [?J mondit seigneur

a ordonne celebrer cliacun vendredi de l'an en la chapelle Saint

Michiel audit lieu de Lille 100 s.

Comme de toutes ces parties sur Monseigneur de Beth-

lehem appert par sa quittance contenant assercion,

B. 1938.

Compte du V Janvier 1428 — 31 Dec. 1428.

po 98a.

A frere Eustace religieux auquel mondit seigneur de Bethleem

a marchandé de enluminer, relier et faire 19 personages en ung

livre de doctrine appartenant a mondit seigneur en prest sur

ce que a ceste cause lui porra eslre deu comme apport par

sa quittance sur ce 12 livres

F° 118b.

A mondit seigneur de Bethleem pour 1'ofFrandc de mondit sei-

gneur en l'eglise des freres prescheurs en la ville de Bruges Ie

jour de la solempnite Saint Pierre Ie Martir et pour Ie pitance

d'iceulx religieux ce jour comme appert par semblable quit-

tance de mondit seigneur de Bethleem 5 1.

F» 119a.

A reverend pere en Dieu monseigneur l'evesque de Bethleem,

confesseur de mondit seigneur.
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Poiir roiriaiidc (Ie nioiidit sri{?iieur a Ia rnc-sse Ie jonr do l'As-

ccnsioii passc en l'oglisc de Saint Pierre de Lille . . ]0 s.

Pour «endjlahle aiix relicqiics apres la messe . . . . ^^2 s.

Ttcni pour (piattre serviettes achettees par mondit Seigneur de

Betlileem pour essuier les mains du prestrc chacun jour a la

messe 16 s.

A mondit seigneur de Bcthlchcm 12 caques de haren, que mondit

Seigneur lui a ordonne estre baillé pour en la quaresmc der-

rain passé la dit par lui distribue pour Dicu et en aumosne

en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir :

aux peres preseheurs et mineurs d'Arras ung caque.

aux religicuses de ( ) ieulloye Icz Arra.s ung caque.

aux peres mineurs de la Triiiitc au dit lieu, . . . 1 c.

aux frercs preeheurs et mineurs de Douay . . 1 caqne.

aux cordelliers et jacoppins de Lille .... 1 ii

aux religieuses de St. Abiette et Mavquette dudil licu 1 //

a 1'Hoppital Comtesse dudit lieu 1 c.

aux quatre ordres de la ville de Bruges ...2c.
a la maison de Magdalaine et iiospital dudit lieu une caque;

et aux quatre ordres de la ville de Gand deux caques.

Tout les 13 caques . . 2 I. 16 s.

F» 187.

A reverend pere en Dieu etc.

Pour 1'offrande d'icellui seigneur a Middelbourg Ie 12«' jour

d'Aoust dcrrain passé 40 s.

. , . . achetté ung livrc ou soiit les lieures Notrc Dame et

plusieurs autres oroisons et suffrages enlumine d'or a plusieurs

hisloires lequel mondit seigneur a donne aux damoiscau de

Cleves son nepfeu 12 livres,

A lui pour l'accomplissement d'un livre laoral diéclia coramencliié

tant pour ledit livre relier comme pour 1'enluminer et liisto-

rier, oultre 24 livres autrefFois pour ce payer . . 12 livres

A lui pour oflrande d'icellui seigneur a la messe Ic jour saint

Augu&tin et pour les pittances et reliques des religicux du

couvent S. Augustin de Bruges 6 livres.

A lui pour avoir fait chargier et deschargier, porter et rapporter

par plusieurs fois en pays de Hollande et de Zeelande de lieu

a autre les coffres de la cliapellc du mondit seigneur durant

Ie temps que icclUii seigneur y a darrennemant estc 4 livres.



21

A lui pour Toffrande de mondit scin;nctir Nostre Dame de Scp-

tembre en l'eiïlisc des carmcs eii la ditte ville de Bruges 18 sols.

A lui qui audit niois mondit seigneur lui a ordonne estre bailli

pour faire faire l'obseque de feu monseigneur Ie Duc Jehan

cuy Dieu absoille comme a chacun an Ten a acoustume faire

et pour les messes lumiuaire auraosnes et autres suffrages dudit

service 30 1.

Mentent ensemble toutes les dettcs parties comme appert par

quittance de mondit seigneur de Bethlecm.
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NOG EEN EN ANDER OMTRENT

DEN H. THEODORUS VAN DER EEM,

EN DIENS BLOEDVERWANTEN.

(Zk- Dl XV^ bladz. 206).

Belangstellende personen hebben ons opmerkzaam ge-

maakt op enkele fouten, die in de studie: //de H. Tlieo-

dorus van der Eem en diens bloedverwanten," worden
aangetroffen.

Op bladz. 267 staat: rechtervrijkwartier, lees: rech-

terbovenhoek.

// // u staat: zespuntige ster, lees (hier en

elders): vijfpuntige ster,

u II 268 staat: het Weeskamerboek: 1555— 1558.

lees: den bundel: Weeskamer: 154'8— 1 598.

Een paar andere opmerkingen meenen wij meer uit-

voerig te moeten beantwoorden. Op bladz. 269, hebben

wij Augustijn Pouwels een kleinzoon geheeten van Dirc

Pouwels, en dat niet alleen om het gebruik van denzelf-

den naam, maar vooral om het gebruik van hetzelfde

zegel. Onderstel, wordt er tegengeworpen, dat Augustijn

Pouwels, in 1458, toen zijn grootvader zegelde, den ouder-

dom van twintig jaren bereikt had, dan telde hij in 1554,

toen hij op zijn beurt zegelde, niet minder dan 106 jaren.

Was hij in 1 [68 geboren, dan was hij in lööl 86 jaren

oud. Wij antwoorden: wat is er tegen? 't Zou alleen

bewijzen, dat Augustijn, als hij in 1468 reeds 20 jaren

telde, en in 1554 zegelde, een zeer resj)ectabelen ouder-

dom bereikt heeft. Men kan echter ook andere onderstel-
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lingen maken, ten gevolge waarvan het aannemelijk

voorkomt, dat Augustijn, toen hij zijn zegel gebruikte,

een man van ongeveer 50 tot 6U jarigen leeftijd geAvees t

is. Ziehier.

In 1525, 20 Nov., komen voor Augustijn Pouwels en

Lijsbet, sijn wijf. Protoc. 1517—1527. In 1535, 8 Oct., is

de acte der boedelsclieiding van Augustijn Pouwels op-

gemaakt. Regist. 1533— 1535. In 1562, 19 Martij, geschiedt

er uitspraak in het proces tusschen Pouwels Augustijn,

als universeel erfgenaam van Augustijn Pouwelsz., zijn

vader, en Gerberich, Augustijn Pouwelsz. weduwe. Sen-

tentieboeh, 1 556—1568. Daaruit volgt klaarblijkelijk, 1°, dat

Pouwels Augustijn zoon is van Augustijn en Lijsbet '),

en, 2°, dat Augustijn hertrouwd is, met welke tweede

vrouw, Gerberich geheeten , de zoon uit het eerste huwe-

lijk over de nalatenschap van zijn vader verschil heeft

gehad. Ware Augustijn in 1458 geboren, volgens de eerste

onderstelling, dan had hij op 87jarigen ouderdom te

zorgen voor een minderjarig kind. Stelt men zijn geboor-

tejaar in 1168, volgens de tweede onderstelling, dan

zou hij op 6 7jarigen leeftijd in hetzelfde geval verkeerd

hebben. Zulks is volstrekt niet onmogelijk, maar behoort

toch tot de meer zeldzaam voorkomende gevallen.

Meer onwaarschijnlijk komt het in die onderstelling voor,

dat Augustijn, op dien zóó hoogen leeftijd van 67 of 87

jaren, een acte van boedelscheiding laat opmaken. Dit

geschiedde niet alleen ten behoeve van zijn minderjarigen

zoon, maar vooral in Augustijns eigen welbegrepen be-

lang. Hij dacht er namelijk aan tot een tweede huwelijk

over te gaan, gelijk hij werkelijk met Gerberich getrouwd

is. Augustijn wilde niet in een onverdeelden boedel blij-

1) Dus niet eea zoon van Augustijn en Gerberich, zooals op bladz. 289

verkeerd vermeld wordt.
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ven. Hij wilde weten wat liem eii wat zijn zoon toekwam,

ten einde elke moeilijkheid, die bij zijn tweede huwelijk

zich mocht voordoen, te voorkomen. Wederom behoort het

tot de zeldzaamheden, dat iemand op 87- of op G7jari^fen

leeftijd, die slechts betrekkelijk wuinit^ tij(lelijke middelen

heeft, en belast is met de zorg voor een minderjarig kind,

er op uit is een tweede huwelijk te sluiten. Er zullen

dan ook andere argumenten, als zulke onwaarschijnlijke

onderstellingen, voor den dag moeten gebraclit worden,

eer wij de meening, dat Augustijn Ponwels de kleinzoon

is van Dirc Pouwels laten varen. Volkomen vereenigen

wij ons, met hetgeen de WelEd. Gest. Heer H. M. Werner

te Zutphen ons schrijft: ,/De omstandigheid, dat Augus-

//tijn Pouwels, p. m. ongeveer 100 jaren later op dezelfde

/ywijze zegelde, is bij gelijkheid van naam, bewijs genoeg,

*dat hij als kleinzoon, althans directe afstammeling van

^eerstgenoemde , kan aangemerkt worden. En de door u

//Opgegeven afstamming op bladz. 269 is zoo logisch

^mogelijk."

Een andere aanmerking betreft Andryes Symonsz, calck-

brander, van der Eem. Zie bladz. 273. Wij volharden

bij onze uitgedrukte meening, dat de bijvoeging: van der

Eem, niet een plaats, maar zonder tegenspraak den familie-

naam weergeeft. Andryes Pouwelsz wordt in de eerste

plaats door de bijvoeging van zijn beroep, vervolgens

door de bijvoeging van zijn familienaam zóó duidelijk

aangewezen, dat geen vergissing mogelijk is. In het ge-

woon dagelijksch leven wordt dikwijls bij den minsten

twijfel, of iemand wel duidelijk genoeg is genoemd,

op dezelfde wijze gehandeld. Geheel en al onaannemelijk

komt ons daarom de raeening voor, dat men hier aan een

plaats te denken heeft.

De vraag, of het medegedeelde zegel oorspronkelijk

aan de van der Eem's of de Nenninc's is toe te schrijven,
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schijnt ons bij het behandelen van dit onderwerp, vooral

in deze Bijdragen tot de Kerkel. geschiedenis, van minder

belaniï. Het is overiirens een feit, dat het mede/^^edeelde

zegel in 146S gebruikt is door Dirc Pouwels, en in 15 54<

door Augustijn Pouwels. Als oorazegger van den H. Theo-

dorns van der Eem komt voor Paulus Buijs , zoon van

Odilia, zuster derhalve van den H, Theodorus van der

Eem. Een broeder van deze 'Odilia van der Eem is heer

Peter Pouwels, die een broeder had Cornelis Pouwels,

welke Cornelis Pouwels een broeder had Anthonis Pou-

wels geheeten. Zie hladz. 273. Met zulke opgaven stel-

len wij ons te vreden. Het is zeer goed voorzichtig te

zijn, maar men kan ook al te groote eischen stellen.

Op een schilderij, waarop een zeer goed geschilderd paard

staat afgebeeld, zal niemand het onderschrift verlangen:

dit is een paard.

Een treffend voorbeeld , hoe de familienaam van der

Eem weggelaten of aangenomen v/erd, naar gelang de

omstandigheden dat meer of minder wenschelijk maakten,

levert het naschrift op. Zie hladz. 327.

Wij veroorloven ons de vrijheid een paar bijzonder-

heden hier aan toe te voegen. Er wordt verhaald , dat

de familie van den H. Theodorus zóó talrijk was, dat

bijna honderd personen den H. Theodorus hun oom noem-

den. Zulks komt zeer goed overeen met het groot getal

van zijn broeders en zusters, en dezer kinderen. Zijn

vrienden hebben onzen Heilige in zijn jeugd willen voor-

zien van een rijk en gemakkelijk beneficie , maar de

H. Theodorus heeft geweigerd dit aan te nemen. Toen

men hem wilde bewegen om in een rijke Abdij, (ver-

moedelijk de St. Paulus- Abdij te Utrecht), zijn levens-

dagen door te brengen, verklaarde de H. Theodorus, dat

hij boven alles verkoor den armen Jesus in de orde van

den H. Franciscus na te volgen.
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In de Bijdragen : de martrjribus fratruvi inlnoruvi pro-

vinciae German. Inferior. Aartsb. Arch. Dl. XIII j).

30 J, leest men: Fr. Theodorus Aniersfordiensis, sacerdos

et praedicator.

Eindelijk verdient het de aandacht, dat de persoon, die

uit den mond van zijn moeder gehoord had, dat de H. Theo-

dorus , door Paulus Buijs tot afval aangezet, ten ant-

woord gaf, niet slechts voor den Paus, maar voor het

geheele Katholieke geloof te willen sterven, Henricus van

Dol re geheeten is. Deze Henricus van Dol re heeft dat

tusschen den 4^" Julij, 1658, en den 21^" October, 1661,

medegedeeld aan Hyacinthus van Linden, Ord' Erem.

S. Aug., S. T. D^ Henricus van Dolre was toen een man van

omstreeks 60jaren, Hij had zulks gehoord van zijn moeder,

die, in negentigjarigen ouderdom, reeds sints verscheiden

jaren overleden was. Zeer waarschijnlijk is deze Hendrik

van Dolre een zoon van Jacob Freys van Dolre, den

man van VVeympgen Henderix. Zie hladz. 306. Met de

opgave van van Dolre omstreeks 165S-1661, dat zijn

moeder reeds sints verscheiden jaren overleden was, komt

zeer goed overeen, dat zij in 1616 overleden zou zijn.

l (.
4iie

^,^g ^ Q^^^ Weijmpgen is dan in of omstreeks

1530 geboren. De H. Theodorus heeft een broeder ge-

had, Andries geheeten, welke Andries een zoon had,

Hendrik geheeten, en het zou misschien mogelijk zijn, dat

deze Hendrik een dochter had, aan wie bij den H. Doop

in 1530 de naam van Weijmpgen gegeven is. Maar er

staat tegenover, dat de H. Theodorus, op 30jarigen leef-

tijd, oom van Hendrik Andries, en nog zoo jong, reeds

oudoom van Weijmpgen zou geweest zijn. Het is niet

onmogelijk, dat iemand reeds op 30jarigen leeftijd oud-

oom geheeten wordt , maar eer wij zulke exceptioneele

gevallen als waarheid aainiemen, zien wij gaarne betere

bewijzen aangevoerd, dan niet geheel (Munogelijke onder-
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stellingen. Intussclien is het bewijs voorhanden, dat ook

die onderstelling onmogelijk gemankt kan worden. Op

bladz. 29."J, is medegedeeld, dat deze Hendrik in 1582 den

eed heeft gedaan, om de stad als Cameraar te regeeren.

Was hem omstreeks 1530 een dochter geboren, dan zou

hij in het jaar 15S2, toen hij den eed deed, een man zijn

geweest van 75 of 80 jaren. Aan zulk een hoogbejaard

persoon werd de betrekking van Cameraar , in die be-

wogen jaren een zeer moeilijke betrekking, niet ojigedragen

Het is dus niet alleen geheel en al in strijd met de

historie, dat Weijmpgen Henderix, gehuwd met Jacob

Freijs van Dolre, een zuster van den H. Theodorus ge-

weest is, maar wat door ons op bladz. 406, mogelijk ge-

acht werd, dat deze Weijmpgen misschien wel een dochter

van Hendrik Andriesz, en dus een achternicht van den

H. Theodorus kan geweest zijn, blijkt ten eenemale on-

mogelijk te zijn. Weijmpgen Henderix, de vrouw van

Jacob Freijs van Dolre, staat volstrekt niet in familiebe-

trekking tot den H, Theodorus van der Eem. Hiermede

vervalt alles, wat er, althans op dien grond, omtrent de

bloedverwantschap van de Familiën Melort en Wittert

met onzen Heilige in omloop is gebracht.

Aan den heer C. J. Giudici te Rotterdam, die ons zoo

welwillend mogelijk op enkele fouten opmerkzaam ge-

maakt en belangrijke mededeelingon omtrent de Familiën

van der Eem en Nenniiic gedaan heeft, betuigen wij onzen

oprechten dank. Met den heer Giudici zijn wij van inee-

ning, dat elke bijzonderheid omtrent onze heiligen en ge-

loofshelden van kerkelijken aard is, en in een Archief

voor Kerkelijke geschiedenis niet ontbreken mag.

Amersfoort, 4 Maarl, 1889. W. F. N. v.4N Kootselaar,
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KKI/l-: VAN E1-:N IMUOll

IN iii:t klooster te wateringen.

Van het BernarJiner klooster, hier in het hoofd ge-

noemd, is tot dusver weinig bekend en hetgeen we er van

vermeld vinden, kan de toets der kritiek niet aan alle

zijden doorstaan. Welkom zal derhalve de volgende oor-

konde zijn, die ons een wettelijk verslag geeft van de

priorskeuze in 1538. Het stuk schets mede den toestand

van het klooster in dien tijd, en wijst ook den stam aan

waaruit het voor een deel ten minste voortsproot. Zie hier :

Nos frater Franciscus, prior monasterii Montis Nostre

Domine in IJsselsteyn Cisterciensis ordinisin dyocesi Tra-

jeetensi, (ratione) paternitatis immediatus visitator, ad

universorum, quorum interest et interesse poterit, noti-

ciam deducimus per presentes:

Quod aimo Domini millesimo quingentesimo tricesimo

octavo, septimo decimo die mensis Februarii — post vene-

randi domini Bartholomei ]irioris monasterii prioratus Do-

mus Dei de Bethleëm in IVateringia, ejusdem ordinis in

Trajectensi dyocesi, assumptionem et in proprii monasterii

de Warmunda ( : unde dudum assumptus fuerat ; ) in

prioris officium ibidem promotionem — ad ferventem et hu-

milem relictorum suoruni religiosorum fratum requisitio-

nem, dicto in monasterio de Bethleëm in Wateringia pro

novi pastoris creatione comjiaruimus

;

Et eodein die, videlicet Dominica in Septuagesima,

jjcracto per nos ex more summe Misse officio, assistente

nubis venerando domino Jodoco de Duino priore mona-

sterii Sancti Salvatoris Cisterciensis ordinis dicti te Fe-
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ter-Pots in Antwerpia, nssidentibus quoque nobis Corne-

lio Cops patre confessore tle Lanschinis et fratre Costiiio

fle VV^eriiia reli^iosis monnchis professis in inonasterio loei

Sti Benuudi juxta Antwerpiam , singulis qui interesse

habebant vocatis consueto signo capitulariter et ]iresenti-

bus
, post habitam ammonitionem et lectis que ipsuni

electionis niunus concernunt , fratres Gerardum senioreni

et Gerardum juniorem solos electores propter personarum

paucitatem comperinius, qnos coram nobis stare fecimus.

Et quamvis per hos duos debitum electionis ( : juxta ca-

nones : ) officium celebrari nequeat, ut tarnen eis omneni

juste querimonie ansam adimeremus, eisdem liberam

electionis vocem contulimus.

Qui quidem electores admissi et a nobis ammoniti ut

Deum liabentes pre oculis in suorum peccaminum remis-

sionem, injunximus ut illum in suum pastorem eligerent

qui esset vite laudabilis, etatis legitime et cetera que

concernunt bonum pastorem; elegerunt in suum priorem

et patrem religiosum virum dominum Johannem Munsterer

oriundum ex Nurenberga, professum in antedicto mona-

sterio nostri ordinis vulgariter dicto te Peter- Pots \\\ Kut-

werpia , etatis legitime sufTicientisque litterature ac tune

temporis ibidem presentem, atque ijjsum in suum ac sui

monasterii priorem acceptarunt, cui et nos (: tamquam

visitator immediatus:) voces nostras, que juxta ordinis

instituta pro duabus reputantur, contulimus atque ipsum

dominum Johannem antedictum sine cujuscumque contra-

dictione in verum priorem ejusdem monasterii promovimus

et nominavimiis.

Qui cum hoc audisset, coram nobis prostratus tantum

onus resiliebat. Illum nihilominus coram nobis stare ju-

bentes, gratiam a Deo et honorem a fratribus factam

exposuimus, hortantes ut onus juxta vocationem Spiritus

Sancti non refutaret. Qui tandem consentiens, Te Deum
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lauilamus a cantore iiichoari jussltnus ot in ipsius docan-

tatioMo eiuulL'm novum priorein installavimus et alia in

siinilibus fieii solita pera^cntes secundum fonnain ordinis

explevimus. Deinde ad capituluni redeuntes dictum novum

priorem , reoepto ab eo ad Sancta Dei Ewan^elia f'ideli-

tatis jurainento, per traditionem contrasi^illi predecesoris

ac libri regule auctoritate Apostolica et ordinis cnnfirina-

vimus et in veram, realem et actualem possesionem ejus-

dem nionasterii in spiritnalibus et temporalibus j)osuimus et

instituimus. Deinde ipsi fratres Gerardiis senior et Ge-

rardus junior cellarius simul et frater Adrianus Cocliooren

laicus devotus cecus presentes pacifice et humiliter juxta

formam ordinis eidem domino Johanni Munsterer novo

priori voluntarie professionem fecerunt.

In quorum omnium et sinoulorum testimonium presens

decretum si^alH nostri ac domini Jodoei de Duino prioris

monasterii Sancti Salvatoris vulgariter dicti ie Peterpots

ante nominati appensione una cum sigillo monasterii de

Bethleëm in Wateringia sepedicti fecimus communiri.

Acta sunt hec in dicto monasterio de Bethleëm anno,

mens:^ et die ut supra.

Naar het oorspronkelijk perkeraent, bewaard in het archief

der stad IJsselstein, Ciiartes n". ;2<ia. Van de drie zegels,

die eens het stuk bekraciitigden, is niets overgebleven

dan tie drie sneden onderdoor de vouw van het charter.

Va.i lleussen en van Rliijn in hunne Beschrijving van

het Utre^htsche Bisdom bl. 742 der folio-uitgaaf, zeggen

ons: i/Deeze priory, gelijk Sanderus schrijft, heeft onmid-

/./delijk gestaan onder de abdye en den abt van S. Sal vator

//te Antweipen". De echte oorkonde daarentegen doet

zien, dat de priory van Wateringen ook oiniiiddelijk onder

het IJsselstijnsche klooster stond en dat de prior van dit

laatste ratione paternitatis mede immediatus visitator was

Ic Wateringen. Dat de prior van IJsselstein hiergeeriin-
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breuk heeft gemaakt op de rechten van het Antwerpensche

klooster, blijkt, naar we nieenen, daaruit dat de prior

van Peter-Pots mede zijn zegel aan deze woorden hing.

Verder wordt in het Groot Kerkelijk Tooneel des Her-

togdoms van Brabant beweerd: //Dit klooster (van S. Sal-

,/ vator te Antwerpen) wierdt bij vervolg vantijd zoo magtig,

tf dat het den oorsprongk gaf aan vier kloostervoogdijen, welke

//Staande de inlandsche beroerten zijn te niet gedaan. Deeze

//kloostervoogdyen wnaren die van Ste Maria te Donck

,/bij Heusden, de Deure des Hemels bij Haarlem het

,/Hof van O. L. V. in de stad Zierikzee in Zeeland en

„Bethleëm in Wateringen '). De kloostervoogd van dit kloos-

,/ter (te Peter-Pots) was haare geestelijke en werreldlijke

«overste en had de magt om de kloostervoogden tot de

i/twee laatste kloosters te noemen \ Daar we echter uit het

voorgaande gezien hebben, dat het vaderschap over Wa-

teringen toekomt of mede toekomt aan IJsselstein, moeten

we besluiten, dat hier te veel is beweerd.

Als we eindelijk de lijst der priors van Wateringen

nagaan , door van Heusen in Zijne Hi&toria Episcopatiis

Middelburg, bl. 79 op Sanderus' gezag ons gegeven, dan

blijkt, dat erop gezag van onze oorkonde ook hier oprui-

ming moet plaats hebben. Na te hebben meegedeeld, dat

Aegidius van Rymerswael, prior te Wateringen, in 1522

is gestorven vervolgt de schrijver:

IV R. D. Joannes Leonardi , ex Norenbergaoriundus, dum

e ') nativo suo S. Salvatoris coenobio ad monasterium B. Ma-

riae de Bethlehera in Wateringia, ut ibidem cellarii officio fun-

geretur, dirigitur; ibidem, domino Aegidio mortno, in pri-

orem canonice electus ac institutus fuit. De quo Annales

1) Hier stond: Waterland; doch wijl in gansch Waterland geen enkel

Bernardiner klooster voorkomt, en de schrijver zich straks op Sanderus

beroept, die alleen van Wateringia spreekt, moet er gewis Wateringen staan.

2) Bij van Ileussen stond hiei': in
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S. Salvatoris liaec |)auca halieiit : //Anno 1551 oltiit in

»conventu orilinis nostri , nionasterio de Wateriniiia , vcne-

//i'abilis pater domiiuis Joannes Leonanli ex Noreiiberga
,

//illi monasterio ex conveiitu nostro prior sutfectus, reli-

yfjiosus adnioiluni pater". Doch liet voor^^aand charter

geeft ons het reelit om de eerste helft van deze aanha-

ling geheel en al te schrappen en slechts te behouden

hetgeen uit de annales S. Salvatoris wordt medegedeeld.

Wij erlangen dan een Joannes Munsterer Leonardsz. , die

afkomstig uit Peter-Pots van 15:38 tot 51 ten zegen voor

Wateringen de priorij aldaar bekleedde Leg daarnaast

nu hetgeen v Pleussen eenige regels vroeger heeft ge-

schreven : II R. D. Joannes Munster vir summae expe-

rientiae ac prudentiae, ante conversioneni suam mercator,

sagaci suo ingenio ad prioratum in Bethlehem Wateringea

promotus, dum munus hoc annis VII cum laude et fructu

administrasset, officio immoritur anno 1510 Mag ik hier

nu niet oordeelen als volgt? Gelet oj) de weinige juistheid

van het meegedeelde onder n" IV, gezien de overeenkomst

van naam tusschen Joannes Munster en Joainies Munsterer,

overwogen de lofspraken die aan beide worden toegekend,

— komt het mij waarschijnlijk voor dat het hier een en

denzelfdcn persoon geldt, en n" II dus geheel moet wor-

den geschrapt. Er zou nog meer te bedillen vallen, doch

ik word er reeds moe van en de lezer licht nog meer.

J II. Hofman.

BIJLAGE,
genomen uit Snnilmis' ilunoiiiajihin Sucrii nrtihdiiHdc

I hlz. 521.

Spiritualom hanc jurisdictionem venerabiles domini Pri-

ores (Peterpotziani) ante bellorum nebulas vel maxime

exercucrunt in quatuor diversa coenobitarum monasteria,
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viroruni Cisterciensium , Donkam B. Marlae, Portam Coeli

,

Aulam B. Mariae in Zierixzea , nee non Betlileëm in Wa-

teringia, quae duo priora virorum sub Cisterciensi labaro

militantium coenobia, Donka B. Mariae et porta Coeli,

per continuam subordinationem, constitutionem prioruni

secundum electionem inibi factani, visitationes annuas, ac

curnm spiritualem specialiter mandataui, necnon per post

citandam Archi-abbatis Cisterciensis conimissionem , — duo

posteriora, scilicet Aula R. Mariae in Zierixzea et Betli-

leëm in Wateringia , turn per fundationeni e linea Potzi-

ana factani , ut in genealogia descendente ad comités (?) de

Naeldwyck declaratum est '), turn per solidum ac invi-

olabile jus paternitalis, titulo patris immediati, quousque

in regulari Cisterciensium observantia remanserunt, mo-

nasterio S. Salvatoris fuerunt subjecta. Utque hoc sine

scrupulo aut haesitatione quadam liquide pateat, annis

aliquot intermediis in nionasterio B. Mariae de Betlileëm

in Wateringia , Ordin. Cisterciensis, mortale hoc cum im-

mortali commutarunt septem spiritu ferventes viri, ibi-

dem digni priores constituti e nionasterio S. Salvatoris

assumpti, qui in suo stabilitatis loco, pia conversatione

ac morum honestate dignos aptosque sese praebuerant, ut

ad regiminis culmen eveherentur. Primus fuit R. D. Guili-

elmus Zael
,
qui e supprioratu ac cellariatu (quibus mu-

niis digne et laudabiliter fungebatur) S. Salvatoris evo-

catus primo ad prioratum de IJselstein in Hollandia, dein

Curiae B. Mariae de Waerschoten ^) in civitati Ganda-

1) Op bl. 513 deelt Saiiderus mede dat Mathilde. dochter van Peter

Pots. in tweeden echt werd verr.enigd met Bartholom. vau Rae[)horst , wier

oudsie dochter, ook Mathilde genaamd, (rouwde met Hendrik heer van

Naald wyk, Wateringen en Capelie, den stichter van Bcthhëm.

2) In Sandcrus' Flandria Illustrata I bl. 178 vinden wij over Waerschot,

tribus leucis ab urbe Gandavo dislans, het volgende vermeld: »Est in hoc

pago fundatus prioratus ordiiiis Cisterciensis asseusu Joannis episcojii Tor-

nacensis; cumque locus, examini abbatisVillariensis coinmissus, monasterio

Bijdragen Geaeli. Biad- v. Haarlem XVle Deel. «3
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vi.Misi in Flandria ad prioratmn cvolii nieruit ; et tandem

vil' provectae aetatis et virtutis voleiis dicni novissimum

e.xspectare in tranquillitate inentis, ab oniiii officio liber,

taniquam miles emeritus ciiisum vitae in suo S. Salvatoris

stadio feliciter complevit anno l-iS5.

Secundus fuït R. D. Ludovicus Grimmer, qui dum

nobilissimus vir Henricus conies (?) de Naeldwijck, haere-

ditarius marschalcus HoUandiae, cum uxoie sua domina

Mathilde de Raephorst e nobili prosapia Petri Potzii oriun-

da , monasterium B. Mariae de Bethleëm in Wateringia

fundasset, ad illud monasterium cum sex S Salvatoris Re-

ligiosis directus primus ibidem prioratum sortitus fuit, qui

et prius in proprio monasterio supprioratu benevole func-

tus fuerat. Vivere desiit anno 1504- officii 19.

Tertius R. D. Joannes Munster, vir summae experientiae,

qui ante conversionem mecator exstilerat; trigesimus in or-

dine sacerdotum professus in monasterio S. Salvatoris, qui

sagaci suo ingenio promotus ad prioratum de Bethleëm

in Wateringia, dum munus hoc soptem annis cum laude

et fructu administrasset, officio immoriens anno 1510 in

brevi explevit tempora multa.

Quartus R. D. Aegidius de Rymerswael, qui sacerdos

saecularis existens, plenius pietati studere ac Deo vocare

satagebat : unde trigesimus tertius in monasterio S. Sal-

vatoris professus, religiosis in Wateringia duodecim annis

pacifice praeesse meruit; obiit anno 1522.

Quintus R. D. Joannes Leonardi ex Norenberga oriun-

dus, qui dum e ') nativo suo S. Salvatoris coenobio ad

monasterium B. Mariae de Bethleëm in Wateringia ut

ibidem cellarii officio fungeretur, directus fuerat, — ibidem

convenire judicantur , anno cjusJeni saeculi (14)48 dcdicatus fuit a Nico-

lao suffiaganco Tornacensis antistitis et stquenti inonachis, e Warmonda

Balaoorum evucalis, est concredilus 4 titulo Curiae Nosfrae Dominae.

1) De Text bij Saudtrus heeft: in.
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domino Aegidio niortuo in priorem canonice electus ac

institutus fuit. De quo Annales S. Salvatoris haec pauca

habent: Anno 1551 obiit in conventu ordinis nostri, mo-

nasterio de Wateringa, venerabilis pater, dominus Joannes

Leonardi ex Norenberga, illi monasterio ex conventu nos-

tro prior suttectus, religiosus admodum pater.

Sextus R D. Joannes de Mericainter religiosos S. Sal-

vatoris vigesimus nonus professus, qui cordato afFectu ac

pia conversatione nmltis placens, juvenilem aetatein in

suo stabilitatis loco S. Salvatoris officio cellariatus gaudens

transegit, virilem aetatein primo apud Sanctimoniales ab-

batiae de Roosendael prope Waeltem, archidioecesis Mech-

lin., dein abbatiae de Swyvick prope Teneramundam in

confessionibus excipiendis impendit et tandem in priorem

de Wateringia di^ne electus senilem aetatem consumsit.

Qui obiit plenus dieruni atque virtutum anno 1 554.

Septimus R. D. Franciscus Ruttens, quondam provisor,

supprior ac novitiorum director in S. Salvatoris matrici suo

coenobio, post D. Joannem de Merica prior de Bethleëm

in Wateringia et, ut loqnuntur Annales S, Salvatoris, ucum

,/ ibidem morbus contagiosus ac pestis grassaretur, tam-

„quam bonus pastor qui animam dat pro ovibus suis, dum

,/Suis in monasterio spirituali et corporali subsidio zelose

«assisteret, eodem morbo correptus, animam dedit pro

//amicis suis, Christi Domini magisterium implens, qui di-

wcit: Majorem charitatem nemo habet, quam ut animam

nponat pro amicis suis. Obiit anno 1557".

In locuin hojus D. Francisci, canonice electus fuit itera-

tim ex monasterio S. Salvatoris R. D. Adrianus de Mo-

lenaer, Antwerpiensis, qui vigesimus tercius cellarius fuit

in suo monasterio et postmodum per decennium in prio-

ratu de Wateringia indefessam operam novavit; obiit an-

no 1569. Unde Gaspar Jongelinus veraci calamo in No-

titia sua Abbatiarum lib. 9... testatur et citat sequentia

:
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*Iii Wateriiigi.'i voro j)raef'ueruiit contiiuia serie quiiuiiie

//aut sex priores evocati monastorio S. Salvatoris Ant-

*werpiae".

Tot zoo ver Snnderus. De aaimierkiiitf boven op van

Heussen gemaakt geldt ook hier. Het gezag van Sanders

zal tegen de gegeven oorkonde wel niet opwegen. Als

het verder waar moet blijven, wat Ludov. de Bessey gene-

raal abt der Bernardinen in 1560 schrijft aan Everard Box

prior van Peter Pots te Antwerpen, dat namelijk vjure

paternitatis tibi specialiter incumbat Aulam B. Mariae in

Zirixzea, Bethleëm in Wateringia annuatim visitare ac cor-

rigenda corrigere", (Sanderns t. a. p.) dan zal, dunkt ons,

de verklarint; moeten luiden als voliit:

Krachtens de stichtingsoorkonde van het Wateringer

klooster (v, Heussen Histor. Episcop. Ultraj. bl. 593 der

2'*" uitgaaf), werd het bestemd voor 13 monnikken en 4

lekebroeders ; zes monnikken met den prior kwamen vol-

gens Sanderus uit Peter Pots, de zes overige met de le-

kebroeders zullen uit IJsselstein zijn gekomen. Aldus

konden beide kloosters op het vaderschap over Waterin-

gen aanspraak maken.

J. 11. Hofman.
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MEDENBLIK.

KERKELIJKE RECHTZAKEN. 14GG.

Moeilijkheden over een huwelijk, gerezen tusschen

Trouwe E \ erts d' en Karel Jansz, waren beslecht door

heer Frederik Jansz deken der proostdy van West-Fries-

land ; doch eerst gemelde had in hooger beroep zich ge-

wend tot de heeren Deken en Kapittel van den Dom te

Utrecht en daar verhoor gevonden. West-Frieshnds de-

ken handhaafde zijne uitspraak in weerwil der heeren te

Utrecht en hield de schuldig verklaarde pesonen in den

ban. Het kapittel , dat meende zijne rechten te moeten

handhaven, gaf te dien einde last en volmacht aan den dom-

heer Evert Zoudenbalcli ; deze richtte daarop de twee

volgende brieven aan heer Peter Petersz. pastoor te Me-

denblik en aan heer Sijmen Allaertsz vicaris aldaar. De

stukken zijn in kladde bewaard ten archief der provincie

Utrecht in den Recueil van Brieven gemerkt D. 6, A.

bl. 18 en 19. Zij luiden:

I.

Eersame, Guede Vryent.

Also Deken ende Capittel der kercken then Doira

t'Utrech.t onlanxleden hebben doin scriven ain den eer-

baren ende wyzen Borgermeysteren, Schout, Schepenen,

Raet ende der ganser Gemeynten der gueden stede van

Medemblick, hoe dat sommige priesteren der stede van

Medemblick voirg. , uut beveel heren Fredericx Jansz,

priester, die hem vermet te wesen deken onss proystyen

van West-Vrieslant, Frouwe Everts dochter ende heren

Gherit Evertsz. haren broeder priester ende meer ande-
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ren van liaren brodoren ende zusteren mitten genen die

dair an clevend zijn, ondersaten der proystien voirs., mit

onrecht te banne hielden, als van een matrimnniaell sake,

dair die deken voirg. een sententie in gegeven zoude heb-

ben tusschen Frouwe Evertsdochter voirs. o\) die ene ende

een geheiten Kaerle Jansz. op die andere zijden ; 't welck

hij buten raet, weten ende consent der heren Deken ende

Capittel then Doim voirg. , den welcken die geheel gees-

telicke jurisdictie toebehoirt, in geenre wijs mit recht doen

en mach, na uutwisinge der commissicn die wij nieyster

Peter IMileth ') dairafF ffeo-even hebben, niettec-enstainde

dat die voerseide matrimoniael zaick , bij appellatien , van

den voerseyden deken ende sijnen rechteren voir den he-

ren Deken ende Capittel voirg. als voir een meerre hoff

ende hoger richter getogen is , ende wij als rechter in

der voirseider saken van wegen den heren Deken ende

Caj)ittel voirs. die voirgenoemde Frouwe Evertsdochter

ende heren Gerit haeren broeder mit haeren medewer-

kers mit recht in tegenwoerdigheit der procuratoren van

beyden pertyen, gerechtelick dairtoe geciteert, ad cauthe-

lam absolveert hebben na uitwisunge besegelder absolucie-

bryeven die wij hemluyden dairvan gegeven hebben,

— begerende dat die goede stede van Medemblick die

voirseyde absoluciebriefF van weerden houden ende doin

houden ende den voirg. personen, die van den voirsey-

den deken tot onssen heren Deken en Capittel voirs. ap-

pelleert hebben, uten banne houden ende heniluden in

hoeren rechten stiven ende stereken ende voir gewelt van

den deken voirg. , die ons ende onsen capittel rebell ende

ongehoirsam is, beschermen wouden etc, mit meer an-

der woirden, doe in de voirseiden brieven begrepen.

Soe is 't dat wij verstain, dat gij nu een wijjl tijds

1) Pastoor van Mooiii cu proost van W(;sl-l''rii-f^land in I4ü3 en 1469
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herwaerts obediërt hebt eiide onsen absoluciebrieff voirs.

gehoirsam zyt contrarie den deken voirs. , also gij van

rechtswegen schuldich syt te doene ; wairom wij IJern-

stelick scriven ende uut zonderlingen beveel onsser heren

Dekens ende Capittel voirseyt gebieden sub penis in on-

sen absoluciebrieff begrepen , dat gij in der gueder stede

van Medemblick ende anders in der proysteyen van West-

frislant divina celebreert ende Frouwe Evertsdochter mit

heren Gerit ende anderen haren broederen ende susteren

voirs. mit allen dengenen die dairan clevende zijn uten

banne hout ende hem behulpich ende bystandich sijt te-

gen den deken voirg. , die onss ende onsen Capittel in

deser ende in allen saken rebell ende ongehoirsam is,

tegen den welken onss heren Deken ende Capittel mitten

scherpsten rechten procederen willen, als behoeren sall,

Ende off ('t) gebuerdon , dat Got verhueden moit , dat

gij hierinne onsen geboden voirs. ongehoirsam waert ende

die niet na en volchden, als voirs. stait, so sullen, moten

wij van wegen ende uut beveell onser heren Deken ende

Capittel voirg. tegen uwen persoin ende gueden geestelick

ende weerlick procederen ende voirt vaeren mit allen rechten

dair 't ons geleo-en wesen sall, als teirens dengenen die onsse

kercke then Doim t'Utrecht van haeren rechten
,

privile-

gyen ende vrijheyden beroven ende becorten willen. Dat

kenne Got, (diej U bewairen wil zalich ende gesont.

Gescreven t'Utrecht opten XXIII dach in Augusto anno

(XIV<=) LXVI.

(get :) Everardus Zoudenbalch , canoniek, ende

commissarius der kercken then Doim

t'Utrecht gestelt then stucken van ap-

pellatien voirs.

(Adres) Eersamen ende wijsen heren Peter Petersz.

,

priester, persoen der personaetschip der kercken van Me-

demblick, onzen gueden in ende seer geminden vrient.
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II

Oliede Vrient.

Wij ineyneii ü una wail indecliticli te weseii , als hoe

die eersame heren Deken ende Capittell der kercken then

Doiin t'Utrecht onhmcxleden hebben doen scriven ain den

eerbaren ende wijzen Rorgermeysteren , Schout, Schepenen,

Kaet ende der ganser genieinten der gueder stede van

Medemblick.. Tetc. ut alia littera suprascripta per totuin

usque: Soe is 't..)

Soe is 't dat wij in der wairheit vernomen hebben dat

gij tamquam filius inobediencie, tentatus spiritu rebelli-

onis, onsen mandaten ende absoluciebrieff", die wij uut

sonderlingen beveel dess Dekens ende Capittels an IT

ende ain anderen priesteren ahlair wonende gesent ende

gepubliceert hebben, ongehoirsam syt ende rebell ende

Frouwe Evertsdochter ende lieren Gerit Evertsz. ])riester

voirs. mit haeren medewerkeren, niettegenstainde dat

wy die als rechter ende commissarius van wegen dess Ca-

pittels voirg. hebben doen absolveren als voerscreven stalt,

noch te banne houden zoudt uut beveel des dekens voers.,

ende voir hemluyden geen divina in der stede van Me-

demblick voirg. off anderwair celebreren wilt , in versma-

denisse onser jurisdictien ende vercortinge onser kercken

rechten ende privilegyen , verdoemenisse uwer sielen ende

tot groten schade , achterdeel ende moyenisse der stede

ende der gemeinten van Mjjdemblick; dat ons, als rech-

ter in deser saicken van wegen onss lieren Deken ende

Capittell voirg., van U sonderlinge ende van meer ande-

ren niet te lijden en stait.

Wairom mij uut specialen beveel ende der commissie

der heren Deken ende Capittell voirs. eens voir all an

U scriven ende gebieden, dat gij visis presentibus sulx,

als voirs. is, afflaet ende onsen mandaten ende absolucie-

brieve volcomelick obediërt etide Frouwe Evertsdochter
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ende heren Gerit haeren broder ende anderen liaeren bro-

deren ende susteren mit all dat dairan cleven mach uten

banne hout ende in der gueder stede van Medemblick

ende anderswair in tegenwoirdicheit Frouwe Evertsdoch-

ter mit horen medewerckeren voirs. divina celebriert ende

oiiss beteringe doit van sul ken excessen als ghij gedain

hebt , — als dat van rechts wegen behoirt ; — off wij

dencken van stonden ain uut sonderlingen beveel ons

heren Deken ende Capittel voirg. tegens uwe persoin ende

ain uwen goeden geestelick en weerlick mitten sclierp-

sten rechten, (als) wij sullen connen ende mogen, voirt

te varen ende te procederen voir geestelicken ende voir

weerliken rechteren ad invocationem brachii secularis, ende

anders als dat behoirlich wesen sall, gelyck tegens den

oenen die der kercken then Doim voirs. van haeren rech-

ten, vrijheiden ende privilegiën beroven ende vercorten

willen.

Ende wess by U hierinne gedain sel werden , dairaff

begeren wy een bescreven andtwoirde van U te hebben

by desen onsen bode, dair wij ons na mogen weten te

richten. Got sij mit....

Gescreven t'ütrecht opten XXIII dach in Augusto anno

(XIV^) LXVP.
(get:) Everardus Zoudenbalch, canoniek ende com-

missarius der kercken then Doim t'Utrecht

gesteld ten stucken van apellacien voirs.

(Adres:) Den eersamen heren Symon Allaertsz.

,

priester, vicarius in der kercken van Medemblick, onsen

gueden vrient.

Voor trouw nfschrifl getuigt: j. ii. hofman.
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\)E STATIE

«ACHTER DEN 1»AUWENTUIN

»

THANS

II. WJLLIBRORDUS BUITEN DE VESTEN,

TE AMSTERDAM.

Dqaq statie is zeer oud. Zij bezit ongelukkiger wijze

geen archief, zoodat het moeielijk is te zeggen wanneer

en door v/ie zij is opgericht.

Het eeuige, dat als leiddraad dienst kan doen, zijn de

doop- en trouwboeken, welke gedeeltelijk in liet stedelijk

archief, gedeeltelijk in de Pastorie berusten. Met die boe-

ken in de hand zullen wij trachten hare geschiedenis te

beschrijven.

De statie was gevestigd op de grens van Amsterdam,

aan de boorden van den Amstel op het Hoedenmakerspad.

Welke redenen bestaan iiebben om haar te stichten juist

op de grens van twee gemeenten is niet met zekerheid

aan te geven, doch onwaarschijnlijk is het niet dat zulks

ges(;hiedde uit groot overleg.

In het Z. O. gedeelte van Amsterdam trof men in het

begin der 1
7*^ eeuw geen enkel noodkerkje aan; — die

kerkjes, ze waren bijna allen gelegen in het drukste ge-

deelte der stad. In stille buurten was liet vieren der

H. Geheimen zeer gevaarlijk, want zag nicn op sommige

tijden meer menschen dan gewoonlijk zicli op een punt

vereenigen, de opmerkzaamheid zoude gaande gemaakt

worden en de verklikker zoude zich spoedig voordoen.
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De Katholieke Kerk trotseert echter elk gevaar, daar

waar het geldt het heil harer kinderen. Een bedeplaats

in het Z. O. gedeelte der stad was noodzakelijk. Vele

bewoners dier buurt, waaronder niet te vergeten de war-

moeziers, waren getrouw gebleven aan hot katholieke ge-

loof en verlangden een eigen Herder, een eigen bede-

huisje. Maar waar dat kerkje te stichten ? Vereenigden

de geloovigen zich in Imnne eenzame buurten, men liep

gevaar voor den schout, ging men ter kerk in een der

vele noodkerkjes in de stad, men miste de eigen her-

derlijke bediening. Goede raad was duur en men besloot

het kerkje te stichten op het Hoedenniakerspad, dat on-

der ,/het geregt van Amsterveen" ressorteerde en waar

het gevaar, om met de plakaten in botsing te komen,

waarschijnlijk minder groot was dan op een der andere

paden. De redenen waarom wij deze laatste conjectuur

durven maken, zal blijken uit het volgende.

De familie Spiegel ') had op het Kuipers- Hoedenmakers

-

en Spiegelpad vele bezittingen en buitenverblijven. Hare

leden telden nog vele katholieken en het komt ons met

den geachten schrijver van de voortreffelijke /.Geschiedenis

n/van het R. C. Maagdenhuis te Amsterdam" — bladz. 6 —
voor, dat zij die uit eerzucht, om een eereambt van l;tnd

en stad te herkrijgen, niet openlijk de godsdienst hunner

vaderen beleden, toch verkleefd bleven aan het geloof

hunner jeugd. De katholieke dichter Hendrik Laurensz

Spiegel, overleden löl"2, had zijn Meerhuyzen, een lief-

stede aangelegd aan den linker i\msteloever. Jan Si)iegel

Laurensz, die in 1581 den eed weigerde aan den Prins

van Oranje als hooge overheid, stichtte een tweede Meer-

J) Zie over deze familie de tal van bijzonderheden in het voor de

kalh. geschiedenis van Amsterdam, zoo onmisbaar standaardwerk: «Ge-

«schiedeuis van het R. C. Maagdenhuis te Amsterdam duor T. C. M. II.

//V. Rvckevorsel 1887."
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luiyzen op den hoek van het Hoedenmakerspad, dat bij

zijn dood aan z.ijii zoon Laurens kwam, en in \Gi'i bij

erfenis overirinsT aan diens sclioonzoon Michiiel Pauw Rei-

nierszoon , Heer van Achtienhoven. Achter dit tweede

Meerhuyzen op het Hoedenmakerspad werd de statie ge-

sticht, achter (Michaël) Pauwen tuin, bij verbastering ,/agter

pau en tuyn." (Necrol. Dioec. Harl. Of nu de Spiegels in

deze stichting de hand iiadden is onbekend, doch zeer opval-

lend is het, dat het schuurkerkje gelegen was naast de

bezittingen en misschien nog wel op de gronden der familie

Spiegel , die in Amsterdam zeer in aanzien was. Het is

derhalve niet al te gewaagd om te veronderstellen dat

de katholieken van het Z. O. gedeelte van Amsterdam,

de zoogenaamde padbewoners, in de familie Spiegel hun

vertrouwen stelden. Bovendien .,het geregt van Anister-

veen," waaronder destijds het schuurkerkje ressorteerde,

bestond uit vele katholieken, want in de ,/Acten ') Classis

„Amstelodamensis van 16i6-lG5fi," wordt een klaaglied

aangeheven dat «tot Amstelveen naest twee gereformeerde

«schepenen vijf die paepsch zijn." Ook in Outewaal dat

aan de overzijde van den Amstel gelegen was, werd on-

gestoord de H. Mis gelezen in de statie van St. Anna ').

Men had dus gegronde redenen hier de statie te stichten.

Wanneer en door wie die paapsche stoutigheid bedreven

werd is ons onbekend. Zeker is het echter dat de Bosche-

naar Benedictus van Kessel , Doctor in de beide rech-

ten , reeds in het midden der 1
T*" eeuw aldaar herder-

lijke bediening had, want men leest in het genoemde

doopboek :

V Nomina eorum qui baptizati sunt Tpre RD Ambrosii

tfJois Plettenberg Rdi Dni Benedicti a Kessel successoris.

1) iiijd. BisJ. V. Ilaarl. deel XIV bladz. 293.

2) Bijd. Bisd. v. Haarlem 11' deel bladi. 129.
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vPrope civitatem Amstclodamenscm extra Portam Re^u-

i^larem Anno 1661 ]-l Decb."

Volgens het Neer. Dioc. Harl. ') stierf van Kessel in

zijne pastorie in de maand October 1661. Als opvolger

teekent zich Ambrosius Joannes Plettenberg 12 December

1661. Over Plettenberg die in 1623 geboren werd, vindt

men in de Bijdragen II bladz. 299 een zeer merkwaardig

opstel van de hand van den ZeerEerw. Pater Allard.

In de statie van den H. Willibrordns buiten de Vesten

berust een op doek geschilderd portret ') waarop Pletten-

berg is afgebeeld met geschoren gelaat, ten iialverlijve

rechts, zittende, de rechterhand voor de borst op de vast-

gestrikte scholastica klemmend en vóór hem een kruisbeeld

en een opengeslagen boek waarop, na zijn dood, ge-

schreven is

:

,/Lux orta est Justo (psalm 96). R. Adm. Ambros Joan

#Plettenbergh Emdensis ex Acatholico Huius Roinano

i/Catholicae Greeis Pastor vioilantissimus. Denatus Am-

„stelredami 2 Junii A" MDCLXIII."

In den atlas van Amsterdam , toebehoorend aan den

,/ Amstelkring" bevindt zich eene dergelijke gravure, als

waarvan de ZeerEerw. Pater Allard gewaagt in zijn ge-

noemd opstel. Op de plaat van den //Amstelkring" staat

echter nog bij gedrukt ^T, Matham exc" en ,/Consecra-

,/tus Sacerdos annos 1654 15 marty." Batavia sacra II

blz. 405 zegt, dat de priesterwijding plaats vond 15 mei.

De gravure is geen copie van de schildery, want èn

op de gravure èn op de schildery zit Plettenberg rechts, —

1) Zie de KaUwtiek jaarg. 1871 bladz. 346,

2) Nog hangt in genoemde statie een portret uit den pvnikentijd. Voor-

alsnog weet men niet wiens afbeelding bet is. Het stelt voor een 40 \

50 jarig priester met pruik, en toog en sjerp. Zeer trok het mijne aan-

dacht dat èn de stoel waarop de onbekende priester gezeten is, èn een

aantal boeken dezelfden zijn welke op de schilderij van Plettenberg voorkomen.
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ook onthrct'kt het boek on is de stoel waarop Pletteiiberi^

gezeten is een geheel an'lere. Ik steKle mij de vraag bij

het beschouw en van Plettenberg's portret , hoe is het

mogelijk dat iemand, die o. a. ook door den onbekenden

dichter J. M. ') bezongen wordt als:

V . . . . vervolcht op '< land, in dorp en stadt,^^ een

man dus die erg op de hielen werd gezeten, tijd en lust

heeft gehad een groot geschilderd portret van zicli te

laten maken? Op de schilderij staat geen jaartal (tenzij

het dikke vernis de cijfers dekt) doch de afbeelding doet

denken aan een man van 35 a 40 jaar, waaruit op te

maken is dat ze gemaakt is slechts eenige jaren vóór

zijn dood, welke voorviel 2 Junij 166;i. In het Neer.

dioc. Harl. van Bugge wordt zijn dood niet vermeld, maar

wel leest jnen in het begrafenis boek der Nieuwe Kerk

te Amsterdam „4. Juni 10 63 Plettenberg Ambrosjes op

,.de niewe zijts voorburgwal ƒ 8.—." Hij is dus niet

overleden in zijne statie, maar ver uit haar buurt.

De (/kerkelijke historie en outheden" van v. Heusen en v.

Rijn deel IV bladz. 193 noemt als opvolger van «Leo-

nardus" (lees Benedictus ^) van Kessel , Johan Wandel-

man, ^) Baccalaurius in de Godgeleerdheid en Kanunnik

van het Oud-Kapittel van Haarlem. Ofschoon noch in de

1) o rcgnlig vers op de gravure voorkomend, getcekend J. .M.

2) Het Neer. Dioc. Harl. en hit doopboek noemen hem Benedictus.

3) Na het ter perse gaan van dit opstel, verscheen in „De Katholiek'*

99" deel biz. 322, van de hand van den Zeer Ferw. Heer J H. Hofman,

een fraai gesteld artikel „Joannes Wandelman en zijn ffedenipennine/
,"

waarin o. a. de hierboven beschreven statie behandeld wordt. Wij veroor-

loven ODs den eerwaarden schrijver op te merkeu dat zijne genealogie

Watidelman onjuist is, daar de vader van Kathryne. niet was Claas Jansz

maar „Wuhh-r Wat) 'lelm au gi'hmcd met Machlellje wonende in de Calcir-

straer (Kerk. Huw. Proc.). Ook moeten wij bcnierkin dat de „Lijst van

de Paepsche verrjaderplatlsen" van 165G, als zij ons wij^t op ecu hui^,

«naast den tuin van Jacob de Clerck" volstrekt niet bedoelt de slalie
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doop- noch in de trouwboeken iets van zijn jiastoraat

blijkt, zoo kunnen wij daar niet uit bewijzen, dat de uit-

drukkelijke vermelding van zijn pastoraat in de ^/Kerk-

Historie en Outheden" onwaar is. Volgens genoemde His-

torie is dan ook zijne herderlijke bediening in deze statie

zeer kort geweest en wel van Juni 16(58 — na den dood

van Plettenberg — tot Augustus 1664-, toen hij pastoor

is geworden van de statie der Noorderkerk biinmen Am-

sterdam. Hij werd opgevolgd door Joannes Pynacker, een

Utrechtenaar, Zijn opvolger Joannes van Ileumen schreef

den 25 October 1701 in het doopboek: i^qui sequuntur

i^Baptizati sunt h Rdo Dno Joanne van Heumen ," ter-

wijl het trouwboek de volgende verklaring te lezen geeft:

//nota bene Rdus Dnus praedecessor meus Joannes Pyn-

//akker neglexit Nomina conjugatorum annotare, quare

/ysuccessorem meum Rogatum volo, ne id mihi imputet.

//En sequitur catalogus eorum, qui tempore meo contraxe-

„runt et quorum matrimonio adstiti. — Vale! Catalogus

//Conjugatorum extra Portam Ultrajectinam sub me Joanne

«van Heumen A° D° 1701.

Waarom Joannes Pijnakker de huwelijken vergeten

heeft in te schrijven is ons onbekend. Waarschijnlijk

noteerde hij slechts op kladjes, welke te loor zijn gegaan.

Zeker is het echter dat van af 1664 tot 1701 geen enkel

huwelijk is ingeschreven.

Deze Joannes Pijnakker //Vir doctus ')" was in 1662

priester te Weesp en nam aldaar de herderlijke bediening

met den grootsten ijver waar. Uit //het getuigenverhoor

//te Weesp aangaande de Roomschen aldaar 7 April

^Achter den tauwentuin." Üe tuia vau den apotheker de Clerek lag in Oute-

vvaal buiten de „Sint-AulJionis poort" — de statie in kwestie daarentegen,

bevond zich buiten de „Vlreytse ponrt:' Nog moeten wij in twijfel trekken

of pastoor Wandelman ooit pastoreele functies in deze statie gehad heeft,

1) Bijd. Bisd. V. Haail. V deel bladz. 113.
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<,10(V2" ') 1)1 ijkt (l.it Pijnakkcr, iiicttefTenstaaiule do ver-

voliriiiLT w:iai;i;m hij blootstond, de II. bcdieninir onver-

schrokken uitoefende, (lerard Bleker, de hoofdofficier over

Weesp, schrijft en beklaagt zich dat ,/hebbe i^elast den

«priester Pijnacker aan te seirgen, nyt name ende van

^wegen de hooge Overheyt: dat hij, Pijnacker, binnen den

ytijt van drie daej^hen mijn jurisdictie sonde hebben te

*ruymen. In ))laetse dat hij, Pynacker, hier door soude

/, worden bevveecht, om de bevelen van H. Ed. Mog' naer

vte comen, soo gaet hij intgendeel des te stouter voort."

Joannes Pijnakkcr is gestorven 16 November 1701

/;^pastor Suburbio Amstelodamensi" zoo als bij van Bugge

staat opgeteekend. Zijn opvolger Joannes van Heumen

overleed in zijne pastorie 13 April 1709 en is begraven

den 18 April in de Oude Kerk.

J. van IJeumen was een der inede onderteekenaars van

den brief ^) van 16 Juni 1671, waarbij vele vooi-nanie

geestelijken aan den H. Vader Innocentius XI hunnen

dank en vreugde betuigden over de gunstige gezindheid

des H. Vaders jegens den Vicaris en zijne geestelijkheid

en over den vrede en de vereffening der gerezene ge-

schillen, terwijl zij betuigen al hun best te zullen doen

om dien vretle te bewaren en te bevorderen, altijd bereid

alle beschikkingen van den H. Stoel eerbiedig aan te ne-

men en hen te verafschuwen, die het Pausselijk gezag

mochten weerstreven. Hij was ook in 1701 medeonder-

teekenaar van het beruchte smeekschrift ten gunste van

Petrus Codde. Dit smeekschrift was onderteekend door

303 geestelijken, waarvan velen nog bij tijds hun misslag

inzagen, waaronder ook, zoo wij hopen, J. van Heumen,

die leefde in den tijd toen de jansenistische beweging,

1) Hijd. IJis.]. V. llaarl. ]\ bladz. .T92 vervolfr.

2) Bij.1. X l)Ia(l/.. 105.
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welke den goeJen katholiek zeer ten nadeel was , het

hevigste woelde. De //Kerk. Hist. en Outh." zegt dan ook

— deel IV bladz. 193 — vdewijl de gemeente door de

«thans zweevende kerkkrakeelen vrij verloopen was; en

vom de gemeente zooveel noch mogelijk was bij een te

//houden (had van Heumen) met de toestemminge van

u verscheide Amsterdamsche pastoors, een ander kerkje in

«een bijgelegen plaets getimmert ')." Welke de naaste be-

weegredenen geweest zijn tot de verplaatsing der statie naar

het Kuiperspad, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van

het oude schuurkerkje , is ons onbekend.

Zijn opvolger was Arnoldus van der Kruyssen , Am-

sterdammer, vroeger vice-pastoor te Leeuwaarden. De

verplaatsing der statie kwam den vurigen Jansenist v. d.

Kruyssen zeker goed te pas, want het Kuiperspad was

gelegen binnen «'t geregt van Amsterdam" dat de Jan-

senisten zeer genegen was.

Wij mochten niet ontdekken in welk jaar v. d. Kruys-

sen de statie verliet en zich te Hilversum vestigde. Het

doopboek loopt tot 1 8 October 1719 en zegt

:

tf Duobus Annis Haec statio vacavit," en begint op

nieuw 9 November 1721 terwijl in margine geschreven

staat: ,/Abeunte Dno van der Kruysen Jansenista locum

(r,ejus postea replevit RD .... de Jager qui Medenblico

//veniens hic fere per 13 annos cum dimidio fuit pasf^."

Het is waarschijnlijk dat de gemeentenaren, niet ge-

diend van jansenistische priesters , liever hun kerkje zagen

ledig staan , dan als herder te zien optreden een onwet-

tig priester. Zij waren zoo gelukkig als opvolger van

den jansenist v. d. Kruysen , een goed katholiek priester

tot pastoor te ontvangen, die zelfs een oprecht bekeerde

1) Uit aaüteekeuingeo, berustend in de archieven van het Bisdom Haar-

lem, blijkt dat zulks ook geschied is op raad der Amsterdamsche pastoors.

Bydrageu Gescb. Biüd. v. Ifaurlum XVIIaDiiel 4
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Jansenist was. Ongelukkig echter liad er bij zijne aan-

stelling, door de onvoorzichtigheid van den Aartspriester

van Amstelland, G. van Wyckersloot, iets plaats dat door

de geheele Missie eene groote ergernis, en in deze statie

eene treurige verwarring en ontsteltenis te weeg bracht.

Uitvoerig is die geschiedenis verhaald in de Bijdragen

deel 11 bladz. 324 en volgg. in het hoogst belangrijk

opstel: Het Apostolisch- Vicarisschap van .Toannes van

Bijlevelt. In het kort komt ze liierop neder. Nog vóór

de Jager zijne benoeming van den Apost. Vicaris ontvan-

gen had, gaf de Aartspriester, wiens gunsteling hij was,

hem voorloopig volmacht om de pastoi'eele functies in de

statie waar te nemen; en om zekerder de noodige toe-

lating of admissie van de Jansenistieschgezinde Magi-

straat te erlangen, liet hij hem een getuigschrift vragen

van den jansenist Steenhoven, die zich valschelijk Vicaris

van Utrecht en Haarlem noemde. Deze maakte van die

gelegenheid gebruik om zijne gewaande volmacht te too-

nen en gaf de Jager eene formeele aanstelling tot pastoor.

Deze echter was daarover verontwaardigd en weigerde die

aan te nemen. Maar de zaak werd — zeker door toedoen

der Jansenisten zei ven — ruchtbaar en bracht onder de

katholieken zulk een ergernis te weeg, dat de Apost.

Vicaris van Bijlevelt op last van Rome de Jager suspen-

deerde en penitentie oplegde voor zijne onvoorzichtigheid.

Demoedig onderwierp deze zich aan die straf en hij toonde

zulk een berouw dat v. B. hem spoedig van zijne suspensie

kon ontslaan en hem tot wettig pastoor dezer statie aan-

stelde. Van toen af heeft hij als ijverig en voorbeeldig

pastoor ruim dertien en een halfjaar de statie bediend.

Hij overleed 11 October 1735 ').

Waarschijnlijk is hij onmiddelijk opgevolgd door Jose-

1) Arch. Aartsb. Utr. deel I blz. 3U.



51

phiis de Weerdt, die van 1 735 ') af in deze statie pastoor is

geweest en van wien het doopboek d" 16 Januarij 1751 zegt

:

(vFIic cessat numerus baptizatorum ab adm. Reve-

wrendo domino Josepho de Weerdt qui hic per sex-

//decitn annos munus Fidelis vigilantisque Pastoris

® ' i^exsecutus, post meridiem in lecto paululum recubans

#circa vesperam in eo diem supremum clausisse in-

'> j //provise ad luctum et stuporem omnium est repertus.

//Req. in Sancta pace""

Na den plotselingen dood van van Weerdt is de statie

waarschijnlijk alleen bediend geworden door den kapelaan

Wilhelmus Boom die sedert 28 October 1750 ^) aldaar

bediening had. Eerst den 5 Januarij 1752 nam Joannes

Duijn, als opvolgend pastoor, de statie in bezit en werd

Wilh. Boom den 14 Febr. 1752 als kapelaan naar ude

Posthoorn" verplaatst. Pastoor Duijn mocht slechts zestien

maanden de herderlijke bediening waarnemen, zooals wij

in het doopboek lezen : 16 mei 1753 <^Hic finit cat. Bapt.

i,a Rev. adm. Domino Joanne Duyn qui ex Pastore Hor-

//nano hic factus est pastor Amstelodami intra et extra

i^urbem et per sexdecim tantummodo menses hoc pastorale

//munus fideliter hoc in loco perfunctus lenta tabe in brevi

//consumtus explevit tempora multa. Req. in pace."

Zijn opvolger was Joannes Hermanus Stappers, die

reeds 29 Mei 1753 van de stedelijke regering zijne toe-

lating of admissie kreeg ') en op den 10 Juni 1753 in het

doopboek schreef *Hic incipit Index Bapt. sub me Joanne

//Herm. Stappers Pastore Rom. catholico."

Pastoor Stappers werd geboren 17 Augustus 1705 te

Amsterdam *). Op den 31 Maart 1733 kreeg hij zijne

1) Bijdragen XIV blz, 180.

2) Bijd. Bisd. v. Haarl. XIV deel blz. 183.

3; Bijdragen XIV bladz. 184.

i) „ XIV bladz. 96.
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aanstelling als kapelaan //in de Heintje-Hoeksteeg '),"

daarna werd hij pastoor in Koudekerk aan den Rhijndijk,

vervolg^ens Jezuiet en eindelijk pastoor dezer statie. Hij

was een man van een driftig en wonderbaar karakter

,

waardoor deze bloeiende statie eerst in groot verval is ge-

raakt. Wij vinden van hem aangeteekend in de «Missionis

//Batavae Status A° 1758 -)" Vir quidem honestus, prae-

//cipiti vero ac mira indole; qua de re florida illa statio

//multum collabescit/' In de //Relatio Ghiliniana ab A°

1763 ')" wordt hij alleen genoemd //Vir honestus." Hij

schijnt dus zijn //Voorbarig en wonderlijk karakter," dat

//zoo ten nadeele was zijner gemeente" afgelegd te hebben

;

hetgeen ten voordeele zijner gemeente bleek, welke met

100 communicanten vermeerderd was.

Bijna vier en twintig jaar bediende hij zijne statie

,

welke hij einde 1776 verliet om te Lier in Brabant de

welverdiende rust te smaken. Zijn opvolger Joannes Cas-

parus Onstein teekent 18 November 1776 aldus zijn ver-

trek aan : ^^Sequentes Baptizati sunt sub me Joanne Cas-

*paro Onstein ex Pastore Goudana huc vocato post dis-

i^cessum Rev. Adm. Dni Joïs Herm. Stappers, qui post

y24 annorum ministerium in hac statione Lyram Brabantie

j^petiit, ibidem reliquos vitae Dies transacturus."

Pastoor Onstein geboren te Amsterdam, was eerst ka-

pelaan te Overveen en van hem staat in de genoemde

//Missionis Bat. Status ab 1758" opgeteekend: Overveen,

//Sacellanum habet R. Joannem Gasparum Onstein, inge-

//uiosum nee indoctum optimisque moribus ")." Later

vinden wij hem te Gouda van 1760 af tot 1767 en wordt

hij in de Relatio Ghiliniana A° 1763 genoemd: «Studiis

1) Bijdragen XIV bladz. 179.

2) Arch. Aartsb. Utr. deel VIII bladz. 347.

3) Arch. Aartsb. Utr. VIII bladz. 128.

4) Arch. Aartsb. Utrecht deel VIII bladz. 344.
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et moribus comraendabilis ')." In de naamlijst der Room-

sche priesters te Amsterdam door den stedelijken Raad

toegelaten ') wordt gezegd dat Onstein 15 Nov. 1776

zijne admissie kreeg als kapelaan op 't Kuiperspad, het-

geen zeker onjuist is, daar hij medio November 1776,

pastoor zijnde te Gouda, pastoor Stappers was opgevolgd.

Als zijn kapelaan wordt genoemd: 6 Mei 1777 Joannes

Lesscher; 6 Febr. 1784< Bernardus van Kokkelink.

Het doopboek dat in de pastorie berust begint met

1785. Op het eerste blad staat geschreven : //Extract uit

#het doopboek der Roomsch Catholyke Kerk buiten de

//Utrechtsche poort beginnende met den jaare 1785," en

is onderteekend «Concordantiam cum originali attestor

//J. C. Onstein Pastor." De redenen waarom dat extract

gemaakt is, begrijpen wij niet recht. Dat men in 1811,

toen de doopboeken bij den Burgelijken Stand moesten wor-

den ingeleverd, een afschrift maakte van alle inschrij-

vingen is begrijpelijk; maar dat men in 1785, toen het

doopboek reeds ruim een eeuw bestond, een duplicaat be-

gon te houden en op 't eind van elk jaar tot den jare

1811 nederschreef, //concordantiam cum originale" moet

nog worden opgehelderd; te meer, daar die attestatiën

door de opvolgende pastoors onderteekend zijn en men

derhalve gelijken tred hield met het origineel , waaruit

men om zoo te zeggen dagelijks extraheerde.

Pastoor Onstein, die dit duplicaat-boek aanlegde, kwam

in 1792 ongelukkig aan zijn einde. Hij verdronk in de

sloot, welke de pastorie van de kerk scheidde. Na dit

treurig voorval is er eene kapel aan de pastorie gebouwd,

waarin de pastoor dagelijks , uitgenomen Zon- en Feest-

1) Arch. Aartsb. Utrecht deel VIII bladz. 117.

21 Bijd. Bisd. v. Haarlem XIV bladz. 189.
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dagen, de H. Mis las en ook doopte. De onkosten voor

dezen aanbouw werden gevonden door eene leening ').

Zijn opvolger, Joannes Hegeman, schreef in het doop-

boek : #2 February 1792 Sequentes baptizati sunt sub

//me Joanne Hegeman ex pastore in Diemeii et Overdiemen,

//huc vocato post obitum Rev. Adm. Dni Joïs Casp.

frOnstein."

In de reeds genoemde //Naatnlijst der Roomsche pries-

ters te Amsterdam toegelaten" (zie Bijd. XIV blz. 194)

staat dat pastoor Hegeman 8 Februari 1793 zijn toelating

kreeg. Welke redenen bij de Magistraat bestaan hebben,

om de admissie een jaar na het in bezit nemen der statie

te geven, is ons onbekend.

Joannes Hegeman, geb. 1752 en overleden 20 Februari

1818, bediende de statie totdat hij in 1801 verplaatst

werd naar het Begijnhof te Amsterdam , waar hij over-

leden en in de Engelsche kerk begraven is. Hij werd

opgevolgd door Nicolaus Joannes Halmans, weleer Pre-

sident van het Seminarie Warmond. Hij was de eerste

die in het origineele doopboek zich van de hollandsche

taal bediende: ,/16 September 1801, deeze volgende zijn

//gedoopt door mij N. J. Halmans R. P. en Pastoor

;»buyten d' Utrechtse poort tot Amsterdam." Hij overleed

13 Mei 1814, en zijn opvolger, Joannes Antonius Deekens,

geb. te Amsterdam, vulde op 6 Juli 1814 den eersten

doop in. Pastoor Deekens werd 14 December 1849 we-

gens ouderdom en ziekelijkheid van de H. Bediening ont-

slagen en opgevolgd door Vincentius Franciscus Simmers,

vroeger pastoor te Nootdorp. Hij schreef 81 December

1849 in 't doopboek: //Sequitur nunc series eorum qui

//a me V. F. Simmers, pastore liujus communitatis a Jan-

ynuario Anni 1850 Baptizati sunt:"

1) Aauteekeiiingcii in de .Vrrhieven vau het Hi.«cloiii Haarlem.
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Eervol werd hij uit de H. bediening ontslagen 30 Sep-

tember 1856.

De tegenwoordige pastoor Joannes üaniel Gregorius

Wubbe, geb. te Leiden 28 November 1825, volgde

pastoor Simmers op, en nam 21 October 1856 de statie

in bezit. Gedurende dertien jaar nam zijn Eerw. de her-

derlijke bediening alléén waar en eerst den 26 September

1869 werd hem een kapelaan toegevoegd. De zegen Gods

rustte op zijne herderlijke bediening. Hem was het ge-

geven eene nieuwe kerk en pastorie te bouwen voor zijne

gemeente. Het schuurkerkje, door pastoor van Heumen

gesticht, werd te klein en te bouwvallig en konde boven-

dien de gemeente niet meer bevatten , welke belangrijk

was toegenomen ,
getuige het aantal communicanten dat

in het eerste jaar der bediening van pastoor Wubbe om-

streeks 350 ') bedroeg, thans ver boven de 4000 gestegen is.

De "turf loods ')," zoo strikt gebouwd naar de strenge

regels der plakaten, werd in 1872 verlaten. Dat bede-

huiske ^) hoe armzalig ook met zijn rieten dak en zijne

weinige hooge vensterkens, was ruim 200 jaar de woon-

stede des Allerhoogsten en het geliefd heiligdom van

de bewoners ,/buyten d'Utrechtse poort." Eene afbeelding

is er van bewaard op de prent ,/de bloei der R. C. Kerk

,/te Amsterdam. C. v. Waardt del. J. L. van Beek fee."

Zij getuigt van de onverdraagzaamheid onzer 17*= en 18*

eeuwsche regering. Demensch wikt. God beschikt! Door den

kundigen bouwmeester D^ P. J. Cuypers werd eene kerk

ontworpen, welke bij hare voltooiing ons herinneren zal

aan de Kathedraalkerken uit het begin der XIII* eeuw

1) „Kerkelijk Nederland," jaargang 1856 bladz. 132.

2) J. Wagenaar, deel III blaJz. 214.

3) In de pastorie bevindt zich het zeer volledig model van het schuur-

kerkje, uit hout vervaardigd.
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en welke onder de grootste van ons land geteld zal moeten

worden. Op den 15 Juni 1871 werd, ter gelegenheid van

den heugel ijken feestdag van het Jubilé van Z. H. Paus

Pius IX de eerste paal geslagen en het werk begonnen, —
25 Juli 1871 legde en wijdde de ZeerEerw. Heer Deken

van Amsterdam, H. van Luenen, den eersten steen en 10

Sept. 1873 heeft genoemde Deken het gebouwde gedeelte

der kerk plechtig ingezegend. Geldelijke omstandigheden

verhinderden den verderen bouw en slechts het sanctua-

rium is voltooid.

Wij wenschen den ijverigen Herder, aan wien de ge-

meente veel te danken heeft, van harte toe dat het groote

werk vol vertrouwen door hem ondernomen , met veel

volharding voortgezet, spoedig voltooid worde. De vol-

tooiing zal voor zijn Eerwaarde het schoonste loon hier

op aarde zijn voor al het goede hetgeen hij in het belang

der aloude statie gedaan heeft, vooral in die dagen toen

hij zonder eenige priesterlijke hulp, blootgesteld aan koude

en hitte, dagelijks uren en uren ver moest loopen om de

zielen zijner gemeentenaren voor te bereiden tot de eeuwige

gelukzaligheid, welke ook wij zijn Eerw. hiernamaals

toewenschen.

Amsterdam, October 1888. Bernard J. M. de Bont.
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NAAMLIJST
VAN

R. C. PRIESTERS TE AMSTERDAM IN BEDIENING

EN ALDAAR OVERLEDEN.

Vooi* mijne onderzoekingen op het gebied der kerkelijke

geschiedenis van Amsterdam, lieb ik eene lijst samenge-

steld van ruim 900 namen van priesters, die alhier in

de 17* en 18^ eeuw in bediening zijn geweest. Die lijst

zij heeft mij , bij het ontmoeten van een naam , die in

den eersten opslag mij onbekend voorkwam , dikwerf op

den rechten weg geholpen. De groote vraag was echter,

in welke statie, in welke //paepsche vergaderplaats" oefen-

den die priesters hun H. ambt uit? Als hulpmiddel, tot

oplossing van dit moeilijke vraagstuk, sloeg ik de sterf-

registers na, welke de gracht of straat aangeven, waar

het overlijden plaats vond ;
- en daar nu de belangstel-

ling voor de beoefening der kerkelijke geschiedenis van

deze stad meer en meer toeneemt, zoo vermeen ik den

navorscher een dienst te doen onderstaande lijst, welke

aanvankelijk voor eigen gebruik bestemd was, door den

druk gemeen goed te maken.

Het getal van ruim 900 , waarvan hierboven gesproken

is, zal natuurlijk aanmerkelijk inkrimpen, daar vele pries-

ters, ofschoon hierin bediening, elders eene laatste rust-

plaats vonden. Onderstaande lijst bestaat uitsluitend uit

Geestelijken te Amsterdam overleden. Zij leert ons den

naam van den priester , de plaats waar en den datum

waarop hij begraven is, volgens de sterfregisters ; - den

datum van overlijden, volgens het Neer. Dioc. Harl. ; —
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de plaats waar zijn portret berust ') of beschreven staat; -

eenige bijzonderlieden over zijne statie , zijn leven, enz.

Ik oordeelde het niet noodig den lezer te verwijzen

naar alle plaatsen in de Bijdragen of in het Archief voor

de Geselt. Aartsb. Utrecht, waar van den overledene mel-

ding gemaakt wordt ; - ze zijn talrijk en met de registers

in de hand gemakkelijk te vinden. Slechts daar waar ik

het wenschelijk vond, om het een of ander te bevestigen,

heb ik van eene verwijzing gebruik gemaakt.

Gemakshalve veroorloofde ik mij de volgende verkor-

tingen :

A. Archief voor de Geschiedenis van het Aartsb. Utrecht.

B. Bijdragen voor de Geschiedenis Bisdom van llaarlena.

D. Descriptie Sacerdotum Epi^copatus Harleinensis; zooals zij

voorkomt in de Bijdragen V, blz. 10J-. Deze //Descriptio"

is opgesteld door Josephus Cou.sebant. Eenige priesters

door hem destijds gunstig beoordeeld, zijn later in Janse-

nisterij vervallen.

E. K. Engelsche Kerk.

O. K. Oude Kerk.

N. K. Nieuvk'e Kerk.

M. met volgend nummer. Fred. Mullev's //Beschrijvende cata-

logus van 7000 portretten van Nederlanders" enz.

N. Necrologiura Dioc. Harlemensis van Joannes Buggaeus.

Zie //de Katholiek", QO' deel, blz. 57 en vervolg.

O, Ouderdom bij overlijden volgens het omschrift der gravures,

vermeld in Fred. Muller's catalogus van 70(10 portretten.

Amsterdam, December 1888. Bernard J. M. de Bont.

//Alberts. Sebastiaen, op de Haerlenimerdyck ƒ 8.-

,10 October 1672." E.K. I\Iet dezen naam is waarschijnlijk

bedoeld Sebastiarius Vi7ick, die in N. voorkomt als overleden

1) Portretten op doek of paneel worden alleen opgenoemd. Voor de

gravures verwijs ik naar de rijke portefeuilles bcruatend in het Museum

„Jinstelkring" alhier, en in het Jiiss .Vluseuni te Haarlem.
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8 October 1672. Welke statie hij bediend heeft is mij on-

bekend ;
- ik vermoed de kerk in de Haarlemmerstraat

iihet Friesche Wapen\ welke statie in 1687 verplaatst werd

naar de Prinsengracht bij Brouwersgracht ,/de Posthoorn.'^

# Alkemade. Hendricus van, vryer, zoon van wylen

iiJacob van Alkemade, op Keysersgraft ƒ 8.- voor 8 en

,een half uer luyden /5.17. 9 November 1680." N.K. -

Jezuiet in yde Zaaier'', stichter van genoemde statie. (Zie

//de St. Franc. Xav. kerk of de Krijtberg, door H. J. Al-

lard, 1883", blz. 14). Bij M. komt zijn portret voor onder

n" 74 en 75. - In N. is zijn overlijden niet ingeschre-

ven. - O. aet. 67. B. I blz. 99 en 374 leveren een be-

langrijk artikel over de Alkemade's

//Alckemade. Johannes van, vryer, zoon van wylen

iiJacoh van Alckemade op Keyssersgraft j 8.- 2 Februari

«1683" N.K. - Broeder en opvolger van bovenstaande,

Jezuiet in nde Zaaier" (1680-83). (Zie als boven blz. 15).

In N. is zijn overlijden niet ingeschreven.

//Alma. Dominicus ab '), vryer, op raemgraft ƒ 15.-

,/17 Juli 1688." N.K. Pastoor in „de Pauw'' in de Kei-

zerstraat. (Zie Kerk. Hist. en Oudh. , deel III, blz. 193).

N //13 Julij 1688 Amstelodamie Rdus ac Erudit. D.

//Dominicus ab Alma, S. T. L. past. ibid."

//Angelinüs. Franciscus, komt vant rockin leyt op

//Goor en is 3 en een half uer beluyt gr. clock ƒ 37.-

//12 Maert 1665." O.K. - Franciscaan in //'i Boompje"

(B. II, blz. 9i). N. //obyt Amst. 8 Martij 1665, R. P^

//Franciscus Angelinüs Ord. S. Franc."

1) Bij zijn overlijden liet hij na: „Een huysjc en erve buylen de Wees-

„perpoort op de hoeck vao 'l Oetjenspad met een thuyutje daerachter.

„Een huysje op de Elandsgraft aen de noordtzijde. Een huysje en erve tot

ffEdam op de hoeck van Claes Louwenstecgh. Een stuck land onder de

»jurisdictie van Edam in de Zuydpolder. Eeu stuck land buytcn de nion-

»nikendammerpoort als voors." Alles getaxeerd op ƒ 1473.— (Reg. 20'.

penu. subject. Arch. Amst").
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«,Arnhem. Joiiannes van, in de Amstelkerckstraet

iif 15.- 11 November 1689." N.K. - Kapelaan bij pastoor

Mensingh in „het Vredendidfje'' (B. V, Wz. 110). N.

//R.D. Joannes ab Arnhem, sacellanus Amsterlodami,

tfibique obijt 15 Nov. 1689."

/^Backx. Wilhelmus, op de grimmelickx sluys / 8.-

//23 Juli 1664." O.K. - Pastoor van de statie uop de

iiCingeiy (Zie hetgeen over deze statie vermeld wordt

hieronder bij ^zJacobus van den Bergh"). In N. lezen wij :

„R.D. ac M' Guilielmus Bax S. T. B. F.
, qui Amstelodami

//magno zelo inservijt pestiferis. Obijt ibid. 21 Julij 1664".

In //de lijst der paepsche Vergaderplaetsen van 1656"

komt voor onder n° 25 «op de Grimnesse sluis waer een

//paep woont." Daar stierf ook de opvolger van Backx,

pastoor Jacobus Verhaer, zoodat het huis op de griranes-

sersluis waarschijnlijk behoorde of aan de statie //op de

Cingel" óf aan eene Katholieke familie.

„Baert. Jacobus, Priester princegraft ƒ8.- 3 uuren

//luyden/2.2. 18 februari 1722." N.K. -Augustijner pater,

pastoor van de statie „de Posthoorn^ (B. III, blz. 22^).

Deze statie werd tot 1722 bediend door de EE. PP.

Augustijnen. N. //13Febr. 1722 Amstelod. R.P. Jacobus

//Baart, Ord. Erera. S. Aug. raission. ibid."

,/Beckaff. Pater Petrus, op de cingel, N(oord) Z(yde)

«n" 326 ƒ 8.- voor 3 uuren luyden met de grote klok

„f 10.10, 25 September 1764." O.K. - Dominicaan in

,/'< Torentje" (A. I, blz. 98).

//Benningh. VVitiers Jan, geluyt met de grote kl.

/,ƒ 18.- 8 October 1647." O.K. - Zie over dezen be-

keerling, B. li, blz. 277. N. noemt hem : <^R.D. Joannes

JBenning , obijt Amsterd. 4 Octob. 1647." Bij M. komt

zijn portret voor onder de nommers 6254, 55 en 56. Zie

ook Biogr. Vondelswerken , door J. H. W. Unger, 1888,

blz. 12ü. - O. aet. 28.
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/^Bergh. Andries van den, (Andreas Bergins) in de

,/Calverstraet ƒ 15.- 17 November 1671." N.K. - N.

//R.D. Andreas Bergius, def'uiictus Amsterd. H Nov. 1 07 1
."

Zie over hem B. III , blz. 4i6.

//Bergii. Jacobus van den, priester op de cingel / 15.-

*3 uuren luyden / 2.2, 17 Januari 1722." N.K. - Pa-

stoor uop de Cingel vierde huys van de d'oude Spiegel-

ustraet noortzyde." Na zijn dood viel deze statie in de

handen van de Jansenisten. (Zie mijn #Kerk der R. K.

i,op de Cingel". B. XIV, blz. 450). N. „13 Januar 1722,

//Amstelodami, R.D. Jacobus van den Berg, p. ibid."

//Blessius. ') Hendriküs, op de niewe zyts Achter-

^burghwal 12 April 1673." N.K. - N. „Adm. R. acAmpliss.

ffvir D, Henricus Blessius, S. T. L. olim pastor in Noord-

wwyck, pastor ac Archipresbyter Amsterodamensis , Proto-

„notarius Apostolicus , Capitularis Harlemensis, Vicarius

//Frisiae, Groningae nee non et Omlandiae , obyt Amst.

u% Aprilis 1673." - Vondel dichtte op hem: ,/Lykklaght

Hover den eerioaerdigen heer Henricus Blessius, Licenciaet

vin de Godheid, provicarius en ertspriestery Hij was de

zoon van uAndries Henrickss
, gehoortich van Haerlem"

.

(B. VII, blz. 382, 385 vv.). In den Amstelkring berust

eene zeer schoone gravure (Legaat A. H. Walter), waar-

schijnlijk gemaakt door J. Munnickhuysen. Zij stelt Bles-

sius voor te halven lijve, rechts, met rechterhand vast-

houdend een boek , linkerhand rustend op zijn bonnet. In

't verschiet bibliotheek en crucifix.

In „drietal Schetsen" (zie Volksalm. voor Ned. Kath.

1) Bij zijn dood liet hij na. „l" Een huys en erve staeude tot Haerlem

„op 't Bagynhoff in de groene buyrt agter de Brouwerye van de Kande-

„laer. 2° Een huys en erve staende mede aldaer opt Korte Spaer naest

„de Brouwerye van de halve Maen. 3° Een stuck Lants omtrent de vijf-

*huyzen buyten Haerlem." (Register van de aengegeven goederen de 20'

penn subject. Arch. Arasterdam).
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het<]feen daar ter plaatse wil zegden : Pastoor van uhet

fïcrV^ van „S. Xi/cohtaft op den O. '/.. VoorO.-wal, hoek

Heintje IJoeksteeg" , bovendien wordt medegedeeld , dat

hij genoemde statie met ter woon heeft betrokken. Beide

mededeelingen zijn onjuist. Primo was Blessius, voor zoo-

verre mijne navorschingen strekken
,

geen pastoor der

Oude Zijde, nog minder pastoor in //het Hert." Wel lees

ik in A. II, blz. I-O'} : ,/deze onderteekening van den

#Heer Henr. Bles, den Pastoor der Oude Zyde te Am-

iisterdani enz.", doch uit deze mededeeling lees ik vol-

strekt niet dat Blessius dien titel bezat. Secundo //matter

woon betrokken" is geheel verdicht en kan niet gehand-

haafd worden.

//BoELisz. ') Jan, comt vande breestraet , is 3 uyren

,/beluyt met de gr. kloek ƒ26.- 'lö Mei 1655." O.K. -

Franciscaan in de statie „Mozes en Aron." N. noemt hem:

</R. adm. P' Joannes Brelens , ord. min. Regul. observ.

yobyt Amst. 21 May 1655." Het randschrift om zijn

portret, gegraveerd door C. de Visscher, luidt uBoelensz."

M. n» 498). O. aet. 56.

//BouRLET. Theodoor, op de breestraet /H.- 28 De-

*cember 1696." O.K. - Pastoor //0/> de Breestraet.'''' Deze

statie verliep geheel toen zij in handen viel der Janse-

nisten en is in ude Barndesteeg^^ overgebracht. N. <,R.I).

//Theodorus Boulet, pastor Amst., obyt ibid. 21 Decem-

//bris 1696." In D. wordt gezegd ^mediocris gregis rector."

(B. V, blz. 110).

//Brakenhoff. Anthonius, op de haarlemmerdyk.

,/Smits capel n° 25 ƒ 15.- 19 December 1794.." O.K.

-

Seculier priester , kapelaan bij Theodorus Bastian , S. J.

,

in „de Zaaier''. (B. XIV, blz. 194).

1) Zie noot 1, blz. 89 van deze Bijdragen.
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•Branden. Petrus van den, ƒ 15.- 3 uur lu^^den

uf 2.2 28 Augustus 1733." N.K. - Dominicaan in H To-

rentje." (A. I, blz. 98). In liet doopboek dezer statie,

berustend op het stads-archief alhier, leest uien: //Theol.

^Prof. obyt 24 Aug. 1733."

//Brouwer. Jacob, inde Kalverstrat ƒ 8.- 1 5 October

^1655." N.K. - In de u Descriptio Status em" (A. XII,

blz. 417) komt hij voor als medewerkend priester der

Missie te Amsterdam. Waarschijnlijk bediende hij een der

zolderkerkjes /,in de Calverstraet". (Zie «de Katholiek",

jaarg. 1885, blz. 384, //lyst van de paepsche vergader-

plaetsen" van 1656). N. j/R.D. ac M^ Jacobus Bi'ouwer,

»S. T. B. F. obyt Amstelodami 11 Octobris 1655."

//Burgert. d'E. M' Godefridus, J(ong) M(an) komt

//van de nieuwe zyts Voorburghwal en is 3 uuren beluyt

;,met de groote klok ƒ 26.- 15 April 1677." O.K. -

N. ,/R.D. M-- Godefridus Burgert S. T. B. F. obyt Am-

*stelodami 13 Aprilis 167?.''

vCavellier. Philippus, ƒ 8.- voor 't ligt / 2.10.

,/l Juli 1733." N.K. Pastoor in de statie van S. Anna

= „de Fooi" (B. II, blz. 132). Overleden 27 Juni 1733.

•Cauwenbergh. den Eerwaerde Pater Adrianus

(»VAN, uyt het Boomtje in de Kalverstraet by avond be-

i^graven ƒ 18.10 .... Augustus 1742." O.K. - Francis-

caan in ff'< Boompje'\ (Zie Volks-Alm. voor Ned. Kath,

1858, blz. 228). Voor zijn portret zie M. n" 995. O.

aet. 58.

//Cleerbesem. M^ Bavo, comt van de haerlemmerstraet

;/is 2^ uyr beluyt met de grote clock ƒ 23.- 17 Novem-

//ber 1661." O.K. - In 1650 uit Zijdewind gebannen en

als rustend pastoor te Amsterdam in hoogen ouderdom

gestorven. B. III, blz. 170, waar hij genoemd wordt

i/Bavo Costerus Cleerbesem." N. vR.D. Bavo Kleerhesem,

^pastor olim in Nieurop, obyt in senectute Amst
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//Nov. 16(51." La Torre |)rijst hem als /reen uyt^ediende

//kampvechter van Christus. Hij stierf in het drie-en-

A'seventii^fste van zijn leven en het acht-en-veerti^ste van

//zijn priesterschap" (v. Heusen en v. R. o" deel p. 262

onder Nierop). Zie B. VIII, blz. 216, over de sluiting

zijner kerk te Zijdewind.

wCoETENBURG. SiMON Franciscus '), op BegynhofF/ 8.-

/,14 mei 1712." N.K. - N. ,/Rev, ac Anipliss. D. Simon

//Coetenburg , obyt Amst, 10 May 1712, pastor Begghi-

»nasy ibidem et Archipresbyter Amstelandiae." Hij was

mede-onderteekenaar van het beruchte smeekschrift ten

gunste van Codde, dat door 803 Geestelijken was onder-

teekend. - In D. lezen wij : irvir studiosus ac multae

//lectionis, qui facunde dicit." (B. V, blz. 166. Zie ook

A. IX, blz. 86).

«CoKER. Egidios, op de blommarckt by nacht begra-

vven ƒ8.- 12 Augustus 1664-." N.K. - Pastoor der

Noorderkerk. Zijn kerkje was gelegen op de Nieuwezijds

Voorburgwal bij liet Spui ,/de Lely." Deze statie van de

H. Catharina is den 15 Januari 1821 verplaatst naarden

Singel bij den Heiligenweg. N. uR.D. ac M' Aegidius de

»Koocker S. T. B. F. qui Amstelredami pestiferis inser-

*viendo gloriose obijt 10 Aug. 1664." In de pastorie van

genoemde statie op den Singel hangt zijn portret, op doek

]) iJij ziju dood werd hij ingeschreven in het «rRegisler van de aange-

«fgeven goederen, de 20» pcun subject" voor een bedrag van / 17547,10,

zeker cene , voor die dagen, niet onaanzienlijke sora. De opgaven zijner

bezittingen beslaan drie zijden f;root folio, en vragen te veel plaHtsruimtc

voor de //Bijdragen.' Verkort deel ik mede dat hij bezat o.a iu de Zypc

ettelijke naorgen land ,
„een huys tot Purmcrent in de Paepel (?) straet

„daer myn heer van Poddringe de pastoor in woont", — te Amsterdam #eeD

„Kalck en Steenkoopdry met een woonhuys staendc op de nieuwe zijds

^voorburgwal bij de oude haerlemmersluys — de helft van een huys en

#ervc op de westzijde van de cingel het 5' huys van de \Yarmoesgraft

,,bewoont bij de Wed' van den ontfanger Backer, — drie losreute brieven

„enz. enz. alles te zamen getaxeerd voor de hier boven genoemde som."
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geschilderd door //Jo' V. Hoeven P." : te halven lijve

rechts, de linkerhand rustend op een opengeslagen boek,

waarnaast een crucifix, met de rechterhand wijzende op

een zilveren horloge, dat 5 min. vóór 5 aangeeft. - Hij is

in het hiervoor genoemd huiskerkje gestorven , dat zijn

eigendom was zoo als blijkt uit het Register , de 2 O'' penn

subject . //uaergelaten by Gillis de Koocker een huys staende

,op d' Bloramarckt achter 't Begijnhof', jegenwoordigh

//bewoond by Johannes Wandelman priester ƒ 6200.
—

"

tCoNiNQH. Jacobus DE, priester op de Raemgraft / 8.-

i^26 April 1698." N.K. Jezuiet op „de Verwersgracht"

.

(Zie St. Franc. Xav. kerk of de Krijtberg, door H. J.

Allard, 1888, blz. 13). N. ,/R. P' Jacobus de Coninck ,

i^Soc. Jesu. mission. Amst. obyt ibidem 2i Aprilis 1698."-

D. beschrijft hem ^\ïv prudens et facundus. Secundum

«concordata admissus est." (B. V, blz. 111).

ffCoNiNX. Petrus, opt rokkin int Boomtie ƒ16.- 2 Juni

*1693." O.K. Franciscaan in „'t Boompje." N. „R. P'

uPetrus Koninx , Ord. FF. Min. obyt Amstelodami 27

«^Maij 1693, missionarius ibidem."

//CooPENOL (Copallius). M' Willm, op de niewe dick

ufS.- 10 October 1662." N.K. - N. //Ampliss. et Eruditis.

//Vir Dnus ac M' Guilielmus Coopallius, S. T. L. , Cano-

»nicus et Archidiaconus Capituli Harl. olim pastor in

i/Obdam, Purraerent , Municendam , demum Amsteld.

iystrenue laborans, ibidem obyt 5 Octob. 1662." Hij volgde

Henricus Ebbius op, als pastoor der Oude zijde, 20 No-

vember 1657. (Zie B. III, blz, 447, noot 1).

//CouvRCLE. Karol, Inde Santstrat / 8.- 2 October

/,1664." N.K. - Charles Couvrechef was oud Prior der

Karmelieten te Antwerpen en daarna priester alhier. In

het Relatio van de la Torre wordt hij genoemd ,/Couver-

celius", terwijl N. hem noemt: //R. P^ Carolus Couvren-

thoef, ord. Carmelitarum obyt Amstel. 29 Sept. 1664."

Bijdragen Gescli. Bisd. v. Haarlem. XVH' Deel. 5
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In de vlyst van de paepsche Vergaderplaetseii in Amster-

dam 1656" (zie «de Katholiek" 1885, blz. 384) komt

voor onder n" 6 »pater Carel Brabander heeft vergade-

irringe in de Santstraet." Waarschijnlijk was Pater Cou-

vrechef zijn medehelper. - In een notarieel stuk, berustend

op het sted. archief alhier, lezen wij dat 29 Sept. 1664

Pieter van Tol, notaris, in de Santstraet, opent de kamer

daar het lijk lag van den Eerw. Pater Carolns Couverchef,

carmeliet, en daar vindt zakjes met geld ten bedrage van

/ 501.17. - Hij was een vriend van Vondel, zie register

Biogr. Vondel's werken, door J. H. W. Unger. 1888.

//Croock. Henricus '), in de Middelstraet(Vinkenstraat)

uf 8.- 13 Juni 1676." N.K. Pastoor „inde Vinkestraat''

(zie V. Heussen en v. Rijn, IIP deel , blz. 193). N. /^Adm.

4^R. Henricus Croock, obyt Amstelodami pastor ibid. 9

,,Juny 1676."

//Cruijsen. Andrys van der, op de Sengel / 8.- 2

*mei 1663." N.K. Aanvankelijk lid der Soc. Jezus, Aarts-

priester van Amstelland. (Zie Volks-Ahn. voor Ned. Kath.

1861, blz. 202). N. ,/Adm. R. et Eximius Vir Dnus

//Andreas van der Cruyssen, S. T. D. , per plures annos

vAmstelodami fidelis operarius in vinea Dni, obyt ibidem

,/29 aprilis 1663." Voor zijn portret zie M. 3046a,

3046*6. - O. aet. 53.

//Debbaut. Thomas, priester in de Spinhuyssteegh /8.-

*3 uur luyden ƒ 2.2 8 mei 1713." N.K. Pater Augustijn

in gde Ster.'' N. ^4 maij 1713 Amstelod. A. R. P. Thomas

^Debbaut, Ord. Erem. S. August, mission." Voor zijn

portret zie M. n" 1251a. - D. beschrijft hem : i^ipsius

#socius, valde sedulus." (B. V, blz. UI). O. aet. 74.

1) Waarschijnlijk is hij een zoon vau ilaria van Alkeraade ondertrouwd

30 Jan. 1631 met Henricus Croock van de Conincigraft. Hij liet na bij

zijn overlijden: Een obligatie Jk ƒ 5000. -- (Reg. 20e pcnü subject).
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«DiEROUT. FranciscusCornelius, 14 September 1745."

E.K. - Overste van het Begijnhof te Amsterdam , overle-

den 8 Sept. I7t5. Hij was een der mede-onderteekenaars

van het beruchte smeekschrift in 1701 ten gunsten van

Petrus Codde. Dit smeekschrift was onderteekend door

303 geestelijken, waarvan velen nog bij tijds'hun misslag

inzagen, waaronder F. C. Dierout. Zijne mede- ondertee-

kening en zijne in 1737 uitgegeven u Naamlijst der Roomsch

ucatholt/ke Pastoors en Mis6io7inarisse7i , ivelke in de VU
a Provinciën enz. in hedieninge zijn in H einde van '< jaer

#1736", waarin de Jansenisten geestelijken niet voorko-

men, berokkenden hem een vinnig geschrift, dat aan hem

en aan //Johannes vati den Steen" werd //opgedraegen"

en getiteld is: »driedubbelde Naemlijst der Fastooren,

#priesteren en zendelingen 1° die in 't jaer 1701 voorde

vwaerheid en Gerechtigheid getuigd hebben. 2° die in

»'t jaer 1736 om 't formulier en de bulle Unigenitus zig

vvan hunne Medebroederen afscheiden. 3° die vreedzaemig

vzijn met hen die de vreede haeten." - In de pastorie

van het Begijnhof hangt zijn op doek geschilderd vier-

kant portret, dat van zeer fijne uitvoering is. De naam

des schilders is onbekend, doch daar het portret zijns

broeders, eerst kapelaan op het Begijnhof, later pastoor

te Zwolle, door dezelfde hand geschilderd schijnt en aan-

geeft *P. Koets", zoo kan die schilder ook zijn portret

vervaardigd hebben. Het portret stelt Dierout voor op

jeugdigen leeftijd, zittende, te halven lijve rechts, de

rechterhand voor de borst op de vastgestrikte priesterlijke

scholastica , de linkerhand rustend op een doodshoofd

,

liggend op een tafel, waarnaast een crucifix. Boven rechts

zijn wapen : twee loopende leeuwen. Er hangt nog een

tweede portret, ovaal en op doek geschilderd : te halven

lijve, met brevier in de linkerhand. - O. aet. 71.

//DOBBESSE CoRNELis, comt van de binnen Amstcd
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vby de halve inaensstee^h / 8.- Ü uuren irehiydt met

^de (.rroote kloek ƒ 18.- 4 februari 1679." O.K. In ^de

//lijst van de paepsche vergaderplaetsen in Amsterdam

,1656" (zie ^de Kath." 1885, blz. 381) staat onder n" 45

uop de binnen Emster in de mclck can^ In genoemde lijst

treft men nog onder n° 9 „op den hoeck der Langhe hout-

itstraet Pater Cornelis Dobbesz." Waarschijnlijk is hij gin

tde melck can^ gestorven. Bij zijn dood liet hij na :
1

'

veen iiuys en erve staende op de binnen Amstel , het

//tweede huys benoorde de halve maansteeg. 2° noch een

vhuys daer naest bev^^oont by Abraham, comeney houwer

//3° noch een huys en erve in de Liesdal aen de noort-

vzijde daer de goutsblom in de gevel staat, bewoont by

//Reinier Loftinck tinnengieter" (Reg. 20' penü subject),

In de //quoyer van de quotisatie A° 1628" (Arch. Amst.)

komen reeds twee huizen voor op den Binnen Amstel toe-

behoorend aan Elbert, Wouter en Jacob Dobbesz. — Hij

was verwant aan het oude katholieke geslacht Dobbe. (Zie

het belangrijk artikel van Pater Allard , B. V, blz. 179).

In N. wordt hij geen pater genoemd, maar wel: vR.D.

»Cornelius Dobbesse, obyt Amstelodami pastor 31 January

^1679."

//Dommer. M' Jan, komt van de Haerlemmerdyck ƒ 8.-

ir6 maart 1663." O.K. Waarschijnlijk bediende hij de

statie uhet Friesche Wapen' , welk in 1687 verplaatst

werd naar de Prinsengracht by Brouwersgracht ude Post-

hoorn' (A. XI, blz. 139). N. „R.D. ac M' Joannes

tDommer, pastor in Duyvendrecht prope Amstelodanum,

//obyt in juventutis flore .... Martij 1663."

^DuYSELius. JoSEPHUS '), van de Breestraet is 2 uyr

ybeluijt ƒ 20.- 11 Juli 1673." O.K. - Franciscaan in

1) Iq de static „Mozcs en Aaroo" beviudt zich zijn portret, met potlood

geteekend door „H(ubertus) Queiliuus del" „aet. 44 A» 1G64." Tc halven

lijve, links, met brevier iii de rechter hand.
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de statie tMozes-Aron' (B. IX, blz. 86). Voor zijn por-

tret zie M. 1398a en zie ,. register Biogr. Vondel's wer-

ken, door J. H. W. Unger 1888." N. zegt: ,/R. P. Jo-

ysephus Duyselius, Ord. Min., Mission. Amsterd. obyt

/.ibid. 7 July 1678." O. aet. 53. Hij was geboren te

Montfoort.

^Dyck. Jacob van, op het Spuy / 8,- voor 6^ uer

^luyden / 4.11 29 mei 1676." N.K. - N. ,/Adm. R.D.

//M^ Jacobus van Dyck, obyt Amst. pastor ibidem, 25

i^maij 1676." In 1654 was „Costeres van heer Jacob van

tDych, Tryntje Ysbrandts geestelyke dochter" [vfeWiWende

mededeeling van M^ N. de Roever).

,/Ebbius. Hendrik, comt van de Warmoesgraft /" 8.-

//20 November 165 7." O.K. - In //de lijst der paepsche

ifVergaderplaetsen in Amsterdam 1656" (zie „de Katb."

1885, blz, 384) komt voor onder n° 58 uop de Singel

iihy Appelmart naest de Karsseboom de paep Mr. Hendrick

gEbbe." Zou Ebbius na het indienen der lijst aan Burge-

meesteren in 1656 van woning veranderd zijn? Waar-

schijnlijk is het, dat hij op de u Warmoesgraft" woonde

en dienst deed op vde Singel by Appelmart." Deze ver-

gaderplaats schijnt in 1656 niet te zijn ugheweert^ , want

in de door mij uitgegeven //lijst van den Jaere 1683"

(B. XV, blz. 215) treft men aan ^op de Zingel over de

gAppehnerckt, int Boerinnetje." Men heeft dus reden te

veronderstellen dat met ,/in 't Boerinnetje" en „naest de

Karsseboom", een en dezelfde vergaderplaats bedoeld is.

Zijn portret vindt men bij M. n° 1409. N. ,/R. adm. D.

*ac M' Henricus Ebbius Pastor S. Nicolai Amstel., fide-

//lissimus in Vinea Dni per annos 40 operarius, obyt

^Amst. 13 novb. 1657." Met „S. Nicolai" wordt ver-

staan de geheele nOude Zijde" , welke tot 1578 als pa-

rochiekerk had de //Oude of S'. Nicolaas kerk," De #Oude

Zijde" had begin en midden der 17* eeuw vele zolder-
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kerkjes, welke allen ressorteerden onder de St. Nicolaas-

parochie. Het toezicht over deze kerkjes werd aan som-

mige geestelijken toevertrouwd , die daarvoor aanstelling

ontvingen en genoemd werden ^Pastor Antiqui-lateris"
,

«Pastor Veteris Lateris." Indien men 'dus spreekt van

vOude Zijde" of van ,/S. Nicolai", beduidt zulks geenzins

bijv. het kerkje in de Heintje Hoeksteeg , waar eerst in

het midden der 17' eeuw gekerkt werd, en dat later aan

S. Nikolaas toegewijd is, maar beteekent de geheele Oude

Zijde. Bijv. Sybrand Sixtius was pastoor van het Begijn-

hof en ontving in 1610 uook de pastorele bediening van

//DE OuuE Zijde, die op het Begijnhof werd overgebracht."

(„de Katholiek", deel 50, blz. 104). Ebbius was tot 1615

pastoor te Weesp (zie v. Heussen en v. Rijn , IP deel

,

blz. 277) en schijnt toen in Amsterdam gekomen te zijn. -

O. aet. 68.

^Flemmingh. Jacobus de, (Jacobus Vlemincx) op de

yZingel / 8.- 29 Augustus 1699." O.K. - Jezuiet in

t/de Krijtberg^^ (zie St. Franc. Xav.-kerk of Krijtberg door

H. J. Allard, blz. 61). N. ,/R. P^ Jacobus Flemminck
,

</Soc. Jesu, mission. Amst. obyt ibid. 26 Augusti 1699."

«,Fox. Wilhelmus, vanCattenburg ƒ 8.- 24 Juni 1695."

O.K. - Pastoor op Kattenburg. Deze statie uSt. An7ia'*

(B. II, blz. 129) bestond reeds lang vóór de Reformatie

op Outewaal ; zij werd in 1663 verplaatst naar Oosten-

burg, kwam eenige jaren later op Kattenburg in een

huis //de Ploeg^^ en weder weinige jaren daarna op het

Kattcnburgerplein, waar zij voorkomt op de lijst der

paepsche vergaderplaatsen van 1683. (B. XV, blz. 217).

Omstreeks 1718 werd de S. Anna-statie voor goed ver-

plaatst in het huis /,D. Pool" op de IJgracht. N. ,/R.D.

//Guilielmus Fox, pastor Amst. obyt 21 Juni 1695." In

D. wordt hij beschreven als //bonus et gratus operarius."

//FuANKEN JoANNEs , Haantje Hoeksteeg , zuydzyde



71

,n° 33 ƒ 8.- vier uuren luyden ƒ 14.- 6 Juli 1785."

O.K. Pastoor in de statie ^het Hert'* = /^in de Heintje

yHoeksteeg." De priesters, die deze statie bedienden, be-

woonden destijds alleen de achterwoning van het huis ,

dat zijn voorgevel had op den O. Z. Voorburgwal. De

ingang tot kerk en pastorie was in de Heintje lioeksteeg.

Eerst later werd het voorhuis pastorie, nogtans behield

de kerk, tot hare opheffing in 1887, steeds den ingang

in genoemde steeg.

//GoDEFRiDi. Thomas, vryer, zoon Govert Willems zal'

*van Leytsegraft / 8.- 5 November 1678." N.K. Pastoor

gin het Maagdenhuis'* (zie Gesch. R. C. Maagdenhuis te

Amst. blz. 47). N. „R.D. ac M' Thomas Godefridi, S. T.

„B.F. obyt Amst. 1 Novembris 1678."

yGRAEFF. JoHANNES DE '), priester op de brouwersgraft

,f 15.- 3 uuren luyden / 2.2 2 November 1708." N.K.

Hij was de opvolger van den Jansenistischen pastoor

Mathias Oorsterling in de statie op de Brouwersgracht

(Zie //Het doopboek der Jansenisten op de Brouwersgracht'

B. XV, blz. 218). N. /,Adm. R. D. Joannes de Graaf

^pastor Amst., obyt ibidem 28 Octobris 1708." Zijn por

tret komt voor bij M. 1941a. Hij was mede-onderteeke

naar van het beruchte smeekschrift ten gunste van Codde

dat door 303 Geestelijken was onderteekend.

i/Grootenhüys. Harmanüs, comt vande Kyssersgraft

*by de beerestraet, 2 ueren beluydt met groote kloek,

v4 december 1679." O.K. - Pastoor in „de?i Haas" ')

(Zie v. Heussen en v. Rijn, IIP deel, blz. 193). N. R.D.

1) Hij liet na „'/, '° een huys en Erven genaemt de Gildos op 't Reaelen

«eylant op den hoeck van de 4 windestraet. Yj parten in een d» in de

„Langestraet aen de oostzyde tussen de raolensteegh en Brouwersgraft. Een
„scheepstimiuerwerfie tot Haerlem op de Scheepinaekersdyck gebruyekt by

„Dirck Jausz. Blacck." Te zamen ƒ 1330.— (Reg. 20 penn. subject.)

2) Kan men nnij ook zeggen waar de Statie „den Haas" gelegen was F
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#Hermanus Grotenhuys S. T. B. F. obyt iji efflorescente

//aetate pastor Amst. 30 nov. 1079."

//GuESTiERS. Salomon, van de Zingel ƒ 8.- 9 Juny

„1096." O.K. - N, //R.D. Salomon Guestier, obyt Amst.

„6 Juny 1090."

/^Harwynen. M^ (M' Joannes Herwynen), op de niew

//zyts achterburghvval ƒ 8.- 2 September 1601-." E.K.

In B. III, blz. 4.i5, staat: «per conniventiam Amstelo-

#dami toleratur." N. »R.D. ac M' Joannes Herwynen,

//S.T.B. F., Amstelodami pestiferis inserviendo obyt 30

/,Aug. 1664."

«Heeremans. Jacob '), inde calverstraet ƒ 8.- 3 februari

„1063." N.K. - N. ,/R.D. Jacobus Heeremans obyt

„January 1663 Amst." In het A. XII, blz. 417, wordt

hij genoemd „Prothonotarius apostolicus."

//Heukelman. Cornelis, van de Ygraft ƒ 8.- 5 July

„1721." O.K. - Kapelaan in de statie „D. Pooi:' N.

//.... July 1721 Amst. R.D. Cornelius Heukelman, Sa-

//Cellan. ibidem."

„Heukelman. Joannes, / 8.- voor 't ligt / 2.10 6

„November 1734." N.K. - Franciscaan in de statie uMozes

cnAron' (B. X, blz. 393). Overleden 2 November 1734.

//Heumen. Johannes van, buyten d'Uytr. poort ƒ 8,-

„18 April 1709." O.K. Pastoor der statie „ag ter Pau en

ttiyn,:* (Voor nadere bijzonderheden zie mijn „Statie achter

//Pauwentuin thans St. Willibrordus buiten de Vesten"

B. XVII, blz. 42). N. „Adm, R.D. Joannes van Heumen,

„pastor in sub-urbio Amst. obyt ibid. 13 Aprilis 1709)."

1) üij zijn overlijden deed #Silvester Hccreman , Heere van Suytwijck"

aangifte zijner nalatenschap: »Een huys cnde erve staende in de Kaiver-

#stract bij de Spaerpotstceg a/ 12000.— , noch een huys als vooren

#ƒ 6000.— norh een hiiys op d'oiidn wortelinarckt aen de (tudi- zijde,

#2ijndc het hoek huys aan de zuydtzijde van de llcereniarct op dn Voor-

„Ijurgwal daar Frans de Geer in liccft gela[>t en noch een hcrbcrgh is

„11.600.—" (Reg. 20e Penn subject).
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»Heyden. P' Hermanus vandek, van St, Antoni bree-

«straet is 2 uuren beluyt met de groote kloek ƒ 20.-

//2 January 1674." O.K. Franciscaan in de statie „Mozes

en Arony N. ^R, P' Hermanus van der Heyden, Ord. Min-

«RecoU. mission. Amst. obyt ibid. 29 Decembris 16 73."

* Hoeven, den Eerw. Pater Jacobus van der, in de

//Kalverstraet in 't Boomptje hoge choor , n 24 ƒ 16.-

/yvoor 4 uuren luyden met de grote klok ƒ 14.- 7 Juli

//1769." O.K. - Franciscaan in „'t Boompje.'''' Tijdens

zijne bediening werd uhet St. Caecilia-collegie' //in de

//kerk van d'Eerwaerde Paters Minnebroeders • genaemt

,/de Boom getransporteert" , en aan Pater v. d. Hoeven

overgedragen: //eene silvere vergulde remonstransie, ver-

//beelde het Mirakel van Amsterdam, met een diamante

//halve maantje en een ditto kruys" , onder belofte van

restitutie aan de Heeren Collegianten //by vernietinge,

//verplaetsingh ofte cessatie, dat Godt verhoeden wil van

//het collegie van St. Caecilia." (Gesch. v. h. R. C. Maag-

,/denhuis te Amst., blz. 83). Hij werd geboren te Am-

sterdam.

/yHofman. M^ Lambert, in de Begynensteeg ƒ8.-

//13 October 1665." E.K. - Pastoor van het Begijnhof.

Hij stierf in de Begijnensteeg en niet //op 't Hof." N.

,/R. D. ac M^ Lambertus Hofman, S. T. B. F., pastor

//Begginagii Amstel. obijt ibid. 9 Octob. 1665."

//Horst. Jan Bipta van der, priester op cingel by

//Bergstraet/8.- 13 Maart 1704." N.K. - Pater Domini-

caan in '< Torentje.'^ N. //R. Adm. P"^ Joannes Baptista

//van der Horst, Ord. S. Dominici|, mission. Amst. obyt

vibid. 9 Martij 1704."

/i-HuGLAS. D^ Joannes Andreas, priester inde Calver-

.straet ƒ8.- 3 uuren luyden ƒ2.2 15 July 171 7." N.K.

-

Pastoor in , de Papegaai' van 1713-17. (A. VUI, blz. 97).

Onder de 303 onderteekenaars van het beruchte smeek-
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schrift ten gunste van Petrus Codde (zie hiervoor) komt

voor ;,Joannes Andreas Huegla, Pastoor te Spanbroek."

N. iyl3 July Amst. 1717, A. R. D. Joannes Hugla,

.p. ibid."

„HüYSEN. AmBROSIUS VAN, ƒ 8.- voor 't lii?t ƒ 2.10

//29 Juni 1733." N.K. - Pater Dominicaan in «'f stadhuis

„vmi Floorn." (A. I, blz. 98). Hij overleed 21 Juni 1733.

vHuYSMANS. Jacob, comt van S'. Ant° breestraet is 2

«^uyren beluyt met de grote cl ock ƒ 20.- 3 April 1661."

O.K. - Franciscaan in de statie ,Moze8 en Aron." (B. IX,

bh. 86). N. „R. P. F'. Jacobus Huysmans , Ord. Min.

j^raission. Amst. ibid. obyt 2 Apr. 1661." Zijn portret

bevindt zich in de statie ^Mozes en Aaron" met potlood

geteekend door /ifH(ubertus) Queliinus del. 1664" </aet.

suae 40." Daar de teekening vervaardigd is drie jaar na het

overlijden van Pluysnians, zoo is zij hoogstwaarschijnlijk

gemaakt naar een bestaand portret. Queliinus maakte in

hetzelfde jaar ook het portret van Duyselius.

„Jacht. Haemanus '), inde Begijnesteegh ƒ8.- voor

//3 ueren luyden ƒ 2.2 19 October 1675" ^). Kapelaan

van het Begijnhof. N. //Adm. R.D. ac M^ Hermanus Jaght,

//in Begginasio Amst. sacellanus, obyt ibid. 15 Octobris

V 16 75." Het verdient aandacht, dat sommige pastoors en ka-

pelaans van het Begijnhof als Jacht, Marius, Hofman enz..

1) Hij liet nn: „een hiiys en erve staemle in dr St. I<nrynistcegh acn de noordt

„zijde, het 2« hujs van de hoeck van de Kalverslraet in te gaen, bewoont

„bij de tinnegieter Gerardns Claes Scliurman /2500.— noch een huys en

„erve op 't Üugvuliof aeu de Westzij bij de becck daer St. Ursula in de

„gevel staet ende de pyl boven op stact/ 1700.— . Ken lyfrentc brief op

„deze stadt /" 450 te lyve van Cornelis Cornelisz. barck out omtrent 25

»jaren van ƒ50 — jacrlyx, — noch een lijfrente brief te lyvc van Hevltie

„.lans out om' rent 47 jaren Icn laste vaTi de luiyssits van de oude zijde."

(Rcg. aangegeven goederen 2Ü« peiui sulijeet).

2) ]n #de Gesch. van bel liegijnhof' (zie „de Katholiek", Deel 50. blz.

114) wordt zijn dood #1674" onjuist vermeld.
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niet rop 't Hof ' maar in de Begijnensteeg, op 't Water

en in de Warmoesstraat overleden zijn.

//Jager. Joannes Gekakdüs de, pastoor van buyten

yde Utrechtse poort en het Rustenburgerpad. Z(uid) Z(yde)

„n" 215/8.-2 uyren luyden met gr. kl. f 1 .- 18 Oc-

ytober 1735." O.K. — Pastoor in de statie >,agter pau en

tuyn" (zie mijne beschrijving dier statie in B. XVII,

blz. 42). Overleden 11 October 1735,

//Jong. Justus de'), pater (?) op de braeck (palmgracht)

,f 15.- 24 January 1697." N.K. - N. „R.D. Justus de

/,Jonge , sacellanus Amst. obyt ibid. 20 January 1697."

//Kax. Pater Pietek, komt van de bloemmarck en is

//twee ure en een half beluyt met G. K. ƒ 23.- 27 De-

«cember 1636." O.K. - N. „M^ Petrus Cannius Amster-

//dami 24 Decemb. 1636."

//Kanter. Corxelis, op de niewe zyts agterburghwal

„f 8.- 4 November 16 60." N.K. - N. //R. P. ^^ Cor-

/^nelius Canter, Ord. Min. obijt Amstel. 30 Octob. 1660."

De redenen waarom Kanter (Canterus), die Minderbroe-

der was, niet kwam van ,yS. Ant° breestraet" , uit de

statie „Mozes en Aron', maar van de N. Z. Agtei'burg-

wal zijn mij onbekend. In de lijst paepsche Vergader-

plaetsen van 1656 (zie //de Kath." 1885, blz. 386) komt

voor onder n° 56 ,,naest de Brouwerij van de 5 Hoeck

i/daer de dienst doet Pater Cante.^' Deze brouwerij was

gelegen Achterburgwal tusschen Korte Gasthuismolensteeg

en Torensteeg, (von Zesen blz. 350).

1) «Zijn Capitael is waerdig; ^/^ part in een hiiys en erve op de noor-

„derhoek van de Watersteege over de Westzijde vant rockin, ^[^ part in

„een huys en erve staende op de Weesperstraet tegenover het Doolhof,

„'/^ in een dito daernaest, '/^ in een huys in de kleyne Kattenburgstraet

„over (Ie Westzijde I)ij de laeate dvvarsstract , '/^ in een daarnaest. 1/4 in

„een iiuys, tuyu en aflerwonioge op de braeek of palmgraft bij de 3 hoek-

„straet aan de uoortzijde — '/^ in een huys en eive in de palnidwarsstraat

„aen de westzijde." Te zameu ƒ 3155,— (Reg. 20^ penu subject).



76

#Kemp. Anthony '), vryer zoon van wylen Joh' Kemp
*op Singel ƒ 15.- 2 Maart 108:3." N.K. Pastoor „op de

Cinger (zie over deze statie B. XIV, blz. 453). N. Jl.D.

vAntonius Kemp, pastor Amstel. obyt 26 feb. 1683."

#Keyser. Alexander de, op de Zingel /8.- 22 no-

//vember 1686." N.K. - Dominicaan in u't Torentje^

N. ,/R. P' F' Alexander de Keyzer, Ord. Praed. mission.

*obyt Amstel. 23 nov. 1686." Daar de Keyser begraven

is 22 Novb, , zoo kan hij onmogelijk den 23*° gestorven zijn.

«Kool. Godefried '), uyt de O. teertuynen ƒ8.- 9

//January I 706," O.K. Pastoor in de statie ude drie bonte

Kraeyen." Na zijn dood drong Jacobus Krijs, de heftige

Jansenist, zich in deze statie, welke van toen af in han-

den der Jansenisten bleef tot hare opheffing. - N. //Adm.

,/R.D. Godefridus Kool, pastor Amstel. obyt ibid. 5 Ja-

*nuari 1706."

//Krijs. Jacobus, Pastoor in de teertuynen by avont

/rbegraven , zuyd zy n" 425 / 10.10 7 november 1724."

O.K. - Pastoor in ^de drie bonte Kraayen." Heftig jan-

senistisch priester die, vereenigd met den beruchten Theod.

Doncker, den Katholieken van Amsterdam ontzaggelijk

veel leed berokkende. - Voor zijn portret zie M. 3047a,

3048Z». - O. aet. 51.

vKuiJLERT. Harmanus, vande N. Syts afterb.wal is

3| uyre beluyt grote clock / 29.- 24 January 16 70."

O.K. - N. //R.D. ac M' Hermanus Cuilart, obyt in cura

*pastürali 20 Jan. Amstel. 1670."

^KuYSTEN. Harmanus, komt uyt de teertuynen 3 uyre

1) Bij zyn overlijden had hij verscheiden vaste eigendommen te Gorkum.

(Rcg. V. d. aengigcvcu goederen de 20e peun subject. Arch. Amst").

2) Hij liet UB: »Eene obl. teu laste vant gemecne Landt comptoir in

»*8 Gravenliage op den uaem van Jan van Ulsnm, gedalecit feb. 1703

„/lOOO. Eeiie obl. als boven op de uaem van liartliolomeus de Watl

.gedateert Oct. 1697/1000.—" (Reg. 20 penü subject).
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//beluyt met de irrote clock / 26.- 21 October 1666."

N.K. - Pastoor in de statie ude drie bonte Kraayen."

(Zie hierboven). N. *R.D. ac M^ Hermanns Kuysten

,

vS. T.B.F, obyt Amst. 17 Octob. 1666.

//Layton, Joannes, op n. prinssegraft 22 november

A-ieTQ." E.K. - Pastoor in de statie ,/den Haas." (Zie

V. Heussen en v. Rijn, III* deel, blz. 193). In het ver-

slag van De la Torre wordt hij genoemd „Heytton\ ter-

wijl N. zegt : //R.D. Joannes Leiton Anglus obyt Amstel.

//pastor 18 Novemb. 16 79."

//Lemmens. Joannes , G(etrouwd M(an) comt vant

//Rockin is 2 uyren beluyt met de grote clock / 20.-

//28 april 1649." O.K. - Het sterfregister heeft zeker

bedoeld J(ong) in plaats van G(etrouwd) M(an), zoodat de

letter G klaarblijkelijk een schrijflFout is. - Lemmens was

Pater Franciscaan in //'^ Boompje." N, //R. P^ Joannes

//Lemnes, Ord. FF. Min. obyt Amst. 26 aprilis 1649."

//LoDEWTCK. Mathias, comt vant rokkin uyt boomtje

//3 uuren beluydt met de groote kloek /"IS.- 22 decem-

//ber 1679." O.K. - Pater Minderbroeder in de statie

l/het Boompje." N, R. P. F' Mathias Lodewycx, Ord.

//FF. Min. Recoll. obyt Amstel. raission. 18 Decembris

//1679."

//Marchal. Pisan, geluyt 2 uure langk /1.8 4 De-

//cember 1708." N.K. Pater Carmeliet in de „Fransche

kerk" op de boommarkt. N. noemt hem: vR. P. Martialis

ua S. Joan. Bapt. Ord. Carmelit, discal. miss. ibid. 29

//novemb. 1708." In de //Mémoires sur la Mission des

//Carmes" (A. Deel I, blz. 108) wordt hij genoemd r/Mar-

chial." Het woord i/ Pisan", dat in het sterfregister voor-

komt, is zeker eene vrije spelling van iiSint Jean."

//Marius. Leendert, comt uyt de Bagynesteeg is 3

# uyren beluyt met de G. K. / 26.- Leyt op ê Hoogh
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uCoov f 8.- 22 October 1052." O.K. ') N. «Rever, ac

//ain])l. Dnus D. Leonardus Marius iS. T. D. Praepositus

//llailemensis, pastor Ainstel., Vic. II.... Obyt Anist.

f 18 Octobris 1(352 post ad adiniiiistrutuui ibid. Beg^ina-

*giuin per annos " Ook Marius kwam uit de i/Ba-

i/gynesteeg." Zijn portret vindt men besclireven bij M.

34-380, 'i9b , 4Uc, ild. In de pastorie van het Begijnhof

hangt zijn 0[) paneel geschilderd portret : bejaard , de

linkerhand voor de borst oj) de priesterlijke scholastica.

O. aet. 6-i. Zie register //Biogr. van Vondels werken,

//door J. H. W. Unger, 1888."

//Meer, Nicolaes van dek, agterburghwal / 8.- voor

//'t ligt ƒ 2.1Ü 31 July 1728." N.K. - Pastoor van de

statie l/de Lely" ^ i/ Geloof, Hoop en Liefde", later de

S. Catharina, Vicaris-Generaal en Deken van het zooge-

naamde Kapittel van Haarlem. In de //Acta Ampl. Ultraj.

(A. I, blz. 310) wordt hij genoemd vex-pastor Amstelo-

damensis." Hij was Vicarius en Decanus capituli van het

zoogenaamd Kapittel van Haarlem. (B. II, blz. 321).

Fred. Muller in zijn beschrij venden Gat. van 7000 por-

tretten noemt hem onder 3518a. //der Biss. Klerezy met

een ?" Het beste antwoord op dat vraagteeken geeft //Het

i/Ap. Vicarisschap van Joannes v. Bijlevelt" (B. deel V
,

blz. 233), Zijn op doek geschilderd portret hangt in de

pastorie der statie van de H. Catharina en is vervaardigd

door A. de Coxie : Kniestuk rechts, linkerhand op een

opengeslagen boek waarop //A, de Coxie fee." rechterhand

met een pen, leunend op een stoel. - D. wir doctus

//et prudens." O. aet. 76.

1) In de Volks-Alm. voor Ned. Kath. jaarg. 1837 komt een boeiend ver-

haal voor foj) liet Ilof." Iii dat stukje wordt Marius begraven in de

Nieuwe Kerk, hetgeen geheel onjuist is. Ook in #de Kalholick" Deel 50 ,

blz. 112 wordt in „de Geschiedenis van het Begijnhof" tegen de waarheid

gezondigd.
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vMensinck. Philip, in de Kerkstraet / 8.- 19 augus-

i/tus 1707." O.K. Pastoor in de statie i/het Duifje." N.

vAdm. R. D. Pliilippus Mensinck ,
pastor Amstel. obyt

vibid. 12 Augusti 1707", terwijl D. hem besclirijft: //qui

//post graviores labores et persecutiones in Transisalaniae

vpatibus tenuissimam stationeni Amstelodami accepit, gra-

i/viter excolit, ac singulari industria non mediocriter aiiget."

//Metz. Saggerias, op de Sencgel / 9,- 14 July 1661."

N.K. Apost. Vicaris en Bisschop van Tralies. N. Peril-

wlustris ac Rev. Dnus Zacharias de Mez J, U. L. Vicaria-

//tus Aplici per unitas Belgii provincias coadjutor perpe-

//tuus, vir magni zeli, Episcopus Trallensis, obyt Amstel.

//13 July 1661 " Zie M. 3726a, 27b. 28c. Vondel dichtte

bij zijn overlijden vLyckklaght enz." O. aet. 62.

//Meynert. M"^ '), pastoor van Edam opt hooch choor

vl augustus 1573." O.K. Deze i/M' Meynert" was Mein-

dert van Enkhuizen, verbannen pastoor van Edam. (B.

IIP deel, blz. 4).

i/Meyees. Bonaventüra, prister int Boomtie / 16.-

uZ4, Oct. 1718." O.K. - Pater Franciscaan in „'t Boompje."

N. *R. P. Bonaventüra Meyers minorita ace. miss. ibid.

/fsub signo arboris 19 Octob. Amstel."

//Mildert. Bajitholomeus van der '), op de Voor-

^burghwal / 8.- 23 Sept. 1661." O.K. - N. //R.D. Bar-

wtholomaeus Mildert obyt Amstel. 19 Sept. 1661." Bij

V. Heussen en v. Rijn wordt hij genoemd „pastoor der

1) Petrus Opmeer in zijn Martelaarsboek 11e deel biz. 160 noemt hem

„een zeer voortrefFelijk belijder en waardig Pastoor der kerke van Edam."

2) Volgeas » Regisier van de aenyegeven goederen de 20* penn subject

«blz. 63)." (Arch. Arast") werden zijne goederen bij zijn overlijden ge-

taxeerd op ƒ7702.— als „een huys inde Calverstraet aen de v»estzijde

«tussen de Begynensteegh ende Iloosebooiusteegh daer de dry inde

„gevel staen ende de zon uythangt. Een huys noortzijde van de Haerlem-

• merdyck tussen Brouwerstraet ende prince sluys daer het waterschip inde

fgevel staet ende gegenwoordigh d« pampiermolen uythangt."
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Zuyderkerk" »mi de voorganger van Schoen en van van

Schalk, beidon pastoors van de statie i/het fJeri", later

de yS. Nicolaas.^' Daar de «Zuyderkerk" behoorde onder

de parochie der Oude Zijde , zoo geloof ik , dat het niet

al te gewaagd is te zeggen , dat Mildert de grondlegger

is geweest van de statie op den hoek van de Heintje

Hoeksteeg, van «'S. Nicolaas binnen de Veste."

//MoRGATius. Egidius, uyt de Kalverstr. ƒ 16- 29

//Deceinb. 1691." O.K. - Pater Franciscaan in v'tBoompje.'^

N. l/R. F' Aegidius Morgatius, Ord. FF. Min. obyt 25

//Decembris 1691 mission. Amst. - D. beschrijft hem:

//Superior Missionis; vir doctus et zelosus strenue et in-

//defesse laborat in viuea Domini, Secundum concordata

//admissus est."

^MuNNiCKHOVEN. Franciscus, 5 april 1736." N.K. -

Pater Augustijn in r/de Ster." Overl. 31 maart 1736.

Grafnummer G. 34.

//Mye. David van dek, ') priester ten huise Gerrit

//de Bruin op 't water ƒ8.- 16 november 1700." N.K. -

Deze Begijnenvader stierf ook niet vop 't Hof" maar i/op

'i water." N. //Adm. R. ac Ampliss. D. et Mag. David

yvan der Mije , Protonotarius Ap. Archi-Arastelo-Decanus

//Ruralis Amstel. ac pastor Begginagy Amstel. obyt ibid.

/.'Il novembris 1700," D. Est vir Urbanus, suavis in

1) De geleerde schrijver van „het Begijnhof te Amst." (zie #dc Katho-

liek", deel 50, blz. 120) zegt dat vau der Mye „weleer advokaat in den

Haag" was. Voor deze mededeeling bestaat zeker een brou. Vreemd is het

echter dat zijn naam noch in het „Album Stud. van Leiden, Utrecht of

Groningen voorkomt, hetgeen bijv. bij den Priester Doctor Schellingwouw

wel het geval is. In het Reg. der 20« pciin subject wordt hij genoemd

M' en liet hij na „Een hu^s en packhuys daar achttrstaeud op de d'Antoiiis-

„breestraet op de hoek van de snoekjessteegh bewoont bij Monsieur Marouiiis

«Croon ƒ3000. Een huys en stal op de uyterstc straet op de hoek van de

#Kerk8traet bewoont bij Cornelis van der Hurgh ƒ 2400." Zijne erfgenamen

waren Gerard de ürujn van Berend recht en Pieter de Jager.
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conversatione et facundus. Satis notus est in Urbo. —
Hij werd den 18 Feb. 1688, in eene bijzondere vergade-

ring van Kardinalen voor de zaken van Holland, onder

inwachting der Pauselijke bekrachtiging , tot Apostolischen

Vicaris en Bisschop in partibus benoemd. Die benoeming

verkreeg echter (iets dat bijna zonder voorbeeld was) de

Pauselijke bekrachtiging niet. (De Cock, de Petro Cod-

daeo). (R. C. Jaarboek 1843, blz. 111, noot 15). Zijn

schoon geschilderd portret hangt in de pastorie van het

Begijnhof: op jeugdigen leeftijd, te halven lijve eenig-

zins links, met de priesterlijke scholastica. - M. beschrijft

zijn portret onder 3790a. O. aet. 67.

//Naerden. M"^ Hendrick '), van de Cloveniersburghwal

//ƒ 8.- 'Zl .Tuly 1668." O.K. - N. ,/R.D. ac M^ Henri-

//cus Nardenus obyt Amst. 24 July 1668." Hij was in

bediening te Amsterdam. A. XI, blz. 138.

//Neck. Nicolaes van, op Voorburghwal op de Colck

///15.- 23 mei 1668." N.K. - Rustend (?) pastoor, vroe-

ger in bediening te Binnenwijzen. (Zie v. Heussen en

V. Rijn, III, blz. 277). N. //R.D. ac M^ Nicolaus van

//Neck, S. T. B. F., pastor in Hooghcarspel obyt Amst.

//20 Maij 1668."

//Oem. Johannes Simon Hermanus, Pastoor en Aards-

1) Hij schijnt uiet oubemiddeld geweest te zijn, want bij zijn oveilijdeii

liet hij o. a. na : #Een hnys staeude op de hoek van Oiickelboersteeg over

jr't oost Indiesch huys. Een hnys staende in de Doelestrac-t , dacr Wednw

„Caysten inwoont. 21 morgen Lants gelegen in de bannen van de Niewer

„Ainstel. Taxatie ƒ 15.000. (Reg. aengegeveu goederen de 20e penn subject.

Arch. Amst"). Hij is in zijn eigen huis gestorven dat gelegen was *Clo-

«veniersburgwal hoek Onckelboersteeg" en dat vermeld wordt in de lijst

van de paapschc vergaderplaatsen van 1656, onder N" 8 »op de hoeck

„Onkkelboersstechien in 't hnys van deu Heer Burgemeester Sas zaliger."

Ruim een eeuw later erfde het R. C. Maagden huys van Pieter Sas en van

Hendrik Jacob van Naarden „de aanzienlijke nalatenschap welke ongeveer

//eeu ton gouds bedroeg." (Gesch. R. C. Maagdenhuys te Amst'" 1887

blz. 140-141).

l'.ijdragcu GcstL. Bisü v. Haurlem. XVli- Ücal 6
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//priester op Ainstelland ƒ 8.- 3 uur luydeii / 2.2 .'U

t/mci 1771/' N.K. - Pastoor in de statie >/de Lely' =
Geloof, Hoop en Liefde later S. Oatharina. In de statie

van II S. Catharina' wordt van Oem een portret bewaard,

door P. Koets op doek gescliilderd : te halven lijve van

voren, een brevier in de rechterhand voorde borst, ach-

ter hem een crucifix en bibliotheek, »A" 174(t. Etat. 42".

Zijn devies was: Vivio Leo Cespite tutus. - M. beschrijft

het portret onder 3946a. 476. O. aet. 73.

//Oly. .Tanz Jacob , op de cingel ƒ 8.- 19 January

//1647." Hij werd geboren 8 October 1593, was pastoor

der statie «de Lely" en stichtte in 1617 het St. Andries-

Hofje. ') (Zie J. Wagenaar, IP stuk, blz. 360). N. //Adm.

//R.D. Jacobus Olaeus , S. T. L. post xxi sui annos laboris

//in Hollandia, obyt Amst. 15 Jan. 1647." M. beschrijft

zijne gravure onder 3957a. In de pastorie der statie van

de H. Catharina, hangt zijn op doek geschilderd portret

door N. Moyaert : Te halven lijve rechts, met calot op,

rechterhand voor de borst op de vastgestrikte priesterlijke

scholastica, leunend op een opengeslagen boek, naast

hem een crucifix. - O. aet. 53.

//Oli. NicOLAUS, in de corte coningstraet ƒ 8.- voor

i/3 doeken ƒ 2.2 8 October 1672." N.K. Pastoor in i/de

Breestraet." (Zie over deze statie bij // Theodor Bourlet").

N. //R.D. Nicolaus Oly, past. Amst. obyt ibid. 4 Oct. 1672."

//Ommeren. IVP Stefanus van, uyt de Calverstraet

/// 8.- 10 October 1676." O.K. - Gewezen pastoor van

Schagen. Van Heussen en v. Rijn, IIP deel, blz. 261,

laten hem sterven te Schagen. N. //Adm. R.D. Stepiianus

</van Ommeren, pastor in Schagen, obyt Amstel. 7 Oc-

//tobris 1676."

1) In „de Katholiek" deel 50, blz. 12i, wordt gezegd dat Ico of I^ff

Oerritsz. de grondlegger was vau het .S. Andr\ es-hofje. Over nadere bij-

zonderheden zie geijoetiid deel van ,de Katholiek."
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//Parmentier. Petrus, op O. Z. achterburghwal / 8.-

//voor vier neren luyden ƒ 2.1G 31 December 1681/'

N.K. - Pater Augustijn iii de static op do O. Z. achter-

burgwal bij Huivetterslüot '), thans het pakhuis //de Tijd."

(Zie verdere bijzonderheden B. XV, blz. 215, noot 1 ).

N. //R. P' Petrus Parmentier, Ord. Erem. S. Aug. obyt

//Amstel. mission. 28 Decemb. 1681."

//PauWENS. Gaspar, Priester op de niewe zyts agter-

//burghwal ƒ 8.- 18 maart 1698." N.K. - Dominicaan

in ii*t Stadhuis van Hoorn.'''' N. //R. P' Casparus Pauwens,

//Ord. FF. Praed. Mission. Amst. obyt ibid. 14 martij

//1698." D. beschrijft hem: indefessus zelator,

//Plettenberg. Ambrosjes, op de niewe zyts voor-

//burgh. /8.- 7 Juny 1663." N.K. - Bekeerling, pastoor

der statie iiAdder den Pauwentuiri' thans S. Willibrordus

buiten de Veste (zie B, XVII, blz. 42, alsmede het belang-

rijk artikel van Pater Allard in B. II, blz. 298). In het

Museum tiAmsteikring" te Amsterdam hangt, in bruikleen

van de statie S. Willibrordus, zijn op doek geschilderd

portret. (Zie beschrijving van dit portret hiervoor, bl. 45).

M. noemt het onder 4233a. O. aet. 40. - Het is wel de

moeite waard hier aan te teekenen dat zijn sterfdag niet

in het Neer. voorkomt, terwijl Mundanus , over wien

Pater Allard den twijfel oppert dat hij èn Plettenberg

een en dezelfde persoon zijn ^) wel in het Neer. en niet

in een der sterfregisters te Amst. voorkomt.

//Post Pater Ferdinandus de, in de Spinhuyssteegh

1) In A. IX, blz. 5 5 staat dat Parmentier de Statie „de Ster in de

Spinhuissieeg" bediend lieeft. Daar de Augustijnen eerst na zijn dood die

Stfitie betrokken, zoo berust die mededeeling zeker op een drukfout. In

de Bijdr. XV, blz. 215, noot 1, werd ook door mij een drukfout over

het hoofd gezien. In plaats van y Parmentier hield in 1683" gelieve men

te lezen „1681".

2) B. II, blz. 300.
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/ 8- voor ;J uuren luyden ƒ 2.2 8 July 1699." N.K. -

Pater Augustijn iu vde Spinhuisateecf^ = de Ster. N. :

vR. P' FerdinauJus de Post, Ord. 8. Au<;. inissiou. Am-

vstel. obyt ibid 5 July 1699."

//Prauwels. Gabriel, cingel by ouwe Spiegelstraat

/// 8.- 3^ uur luyden / 2.9 22 maert 1709." Pastoor

//op de cingel het vierde huijs van dioxide Spiegelstraet noort-

,/zyde" (B. XIV, blz. 458). N. : //Adm. R.D. Gabriel

//Prauwels, pastor Amstel. obyt ibid. 18 martij 1709."

Hij was mede-onderteekenaar van het beruchte smeek-

schrift ten gunste van P. Codde. D. beschrijft hem :

//linguarum Graecae et Hebraicae peritus ; ac zelosus."

Hoynck in zijn Hist. der Utr. kerk schildert hem als een

heftig Jansenist.

//RousSEAUX. Philippus DE8, vryer, op n. z. achter-

//burghwal / 8.- 26 april 1684." N.K. - Pater Domini-

caan in //'< stadhuis van Hoorn." N. //R. P' F^ Philippus

//de Roisseaux , Ord. Praed. mission. Amstel. obyt 21

//aprilis 1684."

wRuYS. JoH% inde Vinckestraet / 8.- voor 4 ueren

//luyden /2.16 31 December 1680." N.K. - Bekeerling,

Pastoor in de statie i/de Vinkenstraat''\ welke statie later

in handen is gevallen der Jansenisten. (Zie v. Heussen

en V. Rijn III'" deel, blz. 193). N. vR.D. Joannes Ruysch,

//obyt Amst. pastor 25 decembris 1680."

(/Ryck. HiACiNTius DE, vau de N. Syts voorb. wal is

//3 uyren beluyt groote clock ƒ26.- 3 September 1671."

O.K. - Dominicaan in //'< stadhuis van Hoorn." N. //R.

//P' Hyacinthus de Reycke , Ord. Praed. mission. obyt

yAmsterd. 31 aug. 1671."

//Ryckelyckhuysen. Andries, in de cleyne Cappel

//begrav. 28 october 1670." O.K. - N. «,R.D. Andreas

//Ryckelyckhuisen , coadjutor Dni Wandelman Amst. obyt

//ibid. 24 Octob. 1670."
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//Ryser. Wille3I, comt van de heeregraft is 2 uyr

//beluyt met de grote clocke ƒ 20.- 3 maart 1650." O.K. -

N. //R. P' Wilhelmus Riser, Regularis observ. Post xlij

//sui laboris annos obyt Amst. 2S Febr. 1650." In de

//lijst der paepsche vergaderplaetsen" van 1656 komt voor

onder n° 48 : i,Opde oude Heeregraft by de Heeresluys

//in 't Swarte Kruis woont een paep genaemt beste vaer

ffin de wandeling." Zoude met //beste Vaer" de opvolger

van irVaair" Rijser bedoeld worden ?

//Sayeh. TrMEN DE, comt vande Grimmenisessluys is

//3 ueren beluyt met de grote clocke ƒ 28.13 30 July

//1658." O.K. - N. noemt hem: t/R. ac Eruditiss : D. ac

//M^ Thimotheus Sporeus S. T. L. qui obyt Amst. 27 July

//1658." P. C. Hooft noemde hem uTimon Lamhertz.^*

(A. deel I, blz. 272 en 388). Lees de acten der Kapittel-

vergadering van 10 Oct. 1657. (B. VI, blz, 305, noot 1).

In de //lijst der paepsche vergaderplaetsen" van 1656

komt voor onder n*" 25: //op de grimmenesse sluys waer

l/een paep woont." Die //paep" was zeker Sporeus. M.

noemt hem onder 4714a. - O. aet. 54.

//Schagen. Gerrit, komt van de ouwe heeregraft J(ong)

//M(an) en is 3 ure beluyt met de grote kloek ƒ 26.-

//18 november 1649." O.K. - In N. wordt hij in plaats

van V Gerrit", genoemd: //R.D. Cornelius Schaegen obyt

//Amst. 14 Nov. 1649."

//ScHAYCK. LouEENTius VAN, op de oudczyds agter-

//burgwal /'S.- 3 uuren luyden /2.2 11 October 1727."

N.K. - Rustend pastoor van de statie in ude Heintje

Hoeksteeg = Het Hert." Hij overleed 6 October 1727.

(A. I, blz. 309). In het Doopboek van de kerk vHet Hert"

berustend op het Sted. Archief alhier leest men tusschen

8 en 30 December 1684: //Nadat den Eerw. Heer Wil-

//lem Schoen den 11 Decb. 1684 overleden was, soo is

//my Laurentius van Schavck , de sorgh van des overle-
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i/dens pastory aaiibevoolen uyt Last of bevel van zyii

//Hooi^waerde Heer Bischop van Castorien , Joannes Neer-

//cassel. Dies heb ick de selve aengenomen op de feest-

//dagh van S' Thomas apost : Tot meerder Eer en glorie

//(soo ick hoop) van Godt en zyn H. Kerck , tot grooter

//voortganck en geluckzaligheyt van myn evenmensch

,

//alsmede tot my overvloedigher belooninge en kroningh

,

//die ick voor my arbeyt , van Godt bereyt, ben ver-

//waghtende in de Eeuvvighe zaligheid.'' Laurentius van

Schaijck compareert 1 Sept. 1694 als borg bij den ver-

koop van het huis, op de N. Z. achterburgwal bij de

Korte Lijnbaansteeg , aan den Jansenistischen pastoor

Jacobus 't Zul, die het tot kerk liet vertimmeren. (Not.

acte). Over zijne rechtzinnigheid leze men de "Apologia"

(A. IX, blz. 288). D. //affabilis ac suis valde charus."

//ScuELLiNGWou. (M' Antonius), comt van de Haer-

//lemmerdyck is 3 uyr beluyt met de grote clock ƒ Sö.-

z/SQ augustus 1651." O.K. - Pastoor der statie vop de

Brouwersgraft." (Zie v. Heussen en v. Rijn , IIP deel
,

blz. 193). M. 4767a. O. aet. 49. - Schellingwou was,

vóór dat hij de priesterlijke waardigheid ontving , doctor

in de Medicynen. Uit het //Album Studiosorum Ac. Lugd.

Bat." blijkt dat hij (w Antonius Petri Schellingwouwe

Ainsterdamensis") den 28 februari 1624 op 21 -jarigen

leeftijd, onder Rector //Petro Cunaeo" als student in de

Medicynen werd ingeschreven.

i/ScuELLiNGWOU. Hendrick , J(ong) M(an) comt van

//de Princegraft, is 3 uyren beluyt met de g. k. ƒ 26 -

//5 January 1654." O.K. - N. R.D. I\P Henricus Scliel-

lingioerve S.T.B. 31 Decb. 1653." Volgens v. Heussen

en V. Rijn bediende hij de statie te Outewaal = S. Anna.

//ScnEr. GüiLlLMO, priester ton huyse Willem Schep

//in de houttuyne / 8.- 16 mei 1702." N.K. - N. //obyt

//Amstel. 12 May 17(12 R. adm. atque Ampliss. D. Wil-
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//helmus Schep S. T. L, Dioc. Harl. quondam Provicarius

//ac Pastor Amstel." D. //est valde doctus et zelosus." ')

Schep was de voorganger van den jansenistischen pastoor

Jacobus 't Zul , die zijn kerk had nop de nieuwe zyts

uagterhurgwal hy Korte Ly?ibaensteeg." (B. XIV, blz. 450).

Laatstgenoemde kwam, toen hij zijn kerkje op de N. K.

achterburgwal in 1794 betrok, van de //N. Z. agterburg-

f/zaal by de Brouwery de fTooiberg" en daar Schep Zul's

doopboek opende in 1655, is het meer dan waarschijnlijk

dat iiGuilihno Schep" de statie uby de Hooiberg" be-

diende. ') Deze statie was volgens Wagenaar, Deel II,

blz. 215, weleer gevestigd in het huis //de Helm" op de

O. Z. Voorburgwal. - Over het huis //de Helm" zie mijne

vraag B. XV, blz. 217, noot 4.

//Schepel. Jacobius , van de Prinsegraft is 2^ uyr

//beluyt / 23.- 10 Januari 1671." O.K. - N. //R.D. ac

//W Jacobus Scheepel S. T.B.F, obyt Amst. 6 Jan. 1671."

1) Zie over Schep *Paqnot Mem. pouv servier a l'histoire litteraire des

«XVIl Prov. des P. B. blz. 68." Hij liet vele goederen bij zijn overlijden

na, zooals het „Reg. 20 penn subject" aangeeft: Een huys eu erve op

droogbak daer 't gekroonde sehaep uythangt by de oude stadsherberg. Een

d" op de Waruioesgraft aeu de zuydzyde by de singel. Een d" in de Lange-

straet aen de westzyde by de blaeuwburgvval. Een d° op de heeregragt over

iTinyn glas loopt ras" daer de gouden colom bevvoont by de Wed* prent.

Een d" als vooren daernacst zynde een houten gevel. Een huysje in de

Langestraot in een gangetje recht achter de colom bewoont by Herbert

Huijsman. Een obl. ten laste van 't Gemeene lands comptoir op nacm van

Louis de Lubestrate gedateert 14 Oct. 1672. — Zijn erfgenaam was Eleonora

van Linteloo Wed. Willem Schaap.

2) In „Volksalm. voor Nederl. Katholieken" 1869, blz. 243, dient Schep

tot aanvulling van het lijstje der Pastoors van de statie „Heintje Hoeksteeg."

Hij woonde daar evenmin waut het „Reg. 20^ penü subject" zegt : ionaer-

„gelatcn by Weyntje Simons Sept 1673 een huys staende op de zuydzyde

„van de warmoesgraft , het 3e huys van de zingel, daar M' Willem Schep

„inwoont en Weyntje Simuus in uverledcn is." Thans weten wij ook wie

„Viduae Wiuaudae Simoni" is, vau wie Schep zijn doopboek ten geschenke

ontving. (Zie Bijd. XIV, blz. 451).
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//SCHICKINK. AlbertüS, priester op de Brüuwors<^raft

»/ 15.- 3 uur luyden / 2.2 16 Juny 1711." N.K. -

Jansenistisch pastoor op de Brouwersgracht. (B. XV, blz.

222). Hij overleed 12 Juni 1711.

//ScHOBBENius. AnthONIUS , Op de Singel / 8.- voor

1/6 ueren luyden ƒ' 4.4 6 December 1692." Dominicaan

in l/'t Torentje." {B. V, blz. 112). N. geeft geen datum

van overlijden op: i/Adm. R. P^ Antonius Scobbenius
,

//obyt Amstel. mission. ibid. 1692."

//ScnoENius. Wilhelmus, Haentjehoecksteeg/8.- 15

//December 1681." O.K. Pastoor van do statie //het Hert"

later S. Nicolaas binnen de Veste. N. //R.D. Guilielmus

//Schoenius, S. T. B. F. , obyt pastor Amst. 11 decembris

//1684." Met pastoor Schoen vangt het doopboek aan van

de statie //het Hert" of S. Nicolaas binnen de Veste.

//Schouwen. Joannes Franciscus, uyt de Kerckstraet

i/hy de Spiegelstraet N(oord) Z(ijde) n''406 ƒ 15.- 2 uuren

fluyden met de groote klok / 7.- 18 Juni 1749." N.K.

Pastoor in iihet Duifje." Van hem getuigt de Vicaris v.

Bijlevelt : i/boven alle andere priesters een ijveraar in de

l/goede saak enz." (B. V, blz. 129).

//SiLLiERS. MiCHEL, van de N. S. achterburghwal / 8.-

//25 September 1664." O.K. - Dominicaan in i/'t stad-

//huis van Hoorn." N. R. P. Michael Selliers Ord. FB\

//Praed. obyt Amstel. inserviendo pestiferis 24 Sept. 1664."

//Steenoven. Tiieodorus , vryer, zoon van Theodorus

//Steenoven op ii. heeregraft /' 8.- 26 mei 1692." N.K. -

Hij bediende de kapel in het R. C. Jongensweeshuis. Zie

over de familie Steenoven //Gesch. v. h. Maagdenhuis,

//door T. C. M. H. v. Ryckevorsel." N. //R.D. Theodorus

//Steenhove, obyt Amstel. 21 May, pastor ibid. 1692."

//SteviüS, Fulgentius, priester op de Princegratt/8.-

//.'i uure luyden ƒ2.2 11 July 1710." N.K. - Pater

Augustijn in //de Posthoorn' (A. I, blz. 103). Deze statie
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werd tot 1722 bediend door Paters Augustijnen. N. vAdm.

l/R. P' Fulgentius Stevius, Ord. S. Aug. mission. Amst,

tfobyt ibid. 8 July 1710." - Voor zijn jioitret zie M.

n" 5155a. - O. aet. 56.

//SwART. Wilhelmus de, weduwenaer van Catharina

ffCoops van Keysersgraft / 8.- 27 October 1678." N.K. -

In V. Heussen en v. Rijn, III* deel, blz. 192, wordt hij

genoemd //Willem Zwart , overl. 22 Octob. 1678", pastoor

van i/dcn Haas." Of nu Wilhelmus i/de Sioart" en n Wil-

lem Zioart" één en dezelfde persoon zijn, kan ik niet be-

slissen. In N. wordt hij ook genoemd nGuilielmuü Swart"

en niet ii Zwart." vR.D. Guilielnuis Swart, pastor Amstel.

//obyt ibid. 22 Octobris 1678." Zie mijne vraag over

Swart //B. XIV, blz. 139, noot 6."

//Syberant, die pastoor compt uyt die waermoestraet

//en laeyt oop het hoochkoor en is twee neren en half

//beluyt met die grotie kloock ƒ 31 .- 14' Januari 1631/'

O.K. - Sybrandus Sixtius , ook wel Visscher genoemd
,

(A. I, blz. 221, III, blz. 376 en VI, blz. 367, alsmede

hetgeen voorkomt in de //Tabula Chron.'' , zie register

B. I, blz. 469) was pastoor van het Begijnhof en de

opvolger van Marius. M. beschrijft zijn portret onder

n° 4957a. Zijn op paneel gescliilderd portret vindt men

in de pastorie van het Begijnhof. In //de Katholiek"

deel 50, blz. 104, treft men over dezen waardigen pries-

ter een zeer gewaardeei'd artikel aan. - O. aet. 63. N.

//Ainpl. et Adm. R.D. M^ Sibrandus Sixtius , pastor Am-
//sterd. Cathed. Eccl. Harl. praepositus et V. G. Vere

//post magnum illum Adelbertum Eggium alter pater

//patriae 9 Jan. 1631."

/'Symen. Heer, wonende op de Keysersgraft naest dije

//Ackademy ende 2 uyren geluydt met de grote kloek

/// 24.- 12 January 1626." O.K. Hiermede wordt zeker

bedoeld ii Shnon van der Wielen" (B. X, blz. 11). N. dat
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geen datuiii van overlijden aangeeft zegt : i/M' Sitnon

wWyelius. Amst. 1626."

//SvPE. Franciscus van der, van de breestraet / 8.-

f/\7 December 1698." O.K. Pater Franciscaan in de statie

iiMozes en Aarofi." Zijn op doek geschilderd portret liangt

in de statie //Mozes en Aaron."

vTeylingen. Augustyn van, van de fiiiweelenburiili-

//\v;il /' 8.- 6 aun;ustus 1669." O.K. - Jezuiet (zie de

S. Fr. Xav. kerk of de Krijtberg te Amst. , door II. J.

Allard, blz. 12 en 32). N. i/ll. P' Augustinus van Tey-

//lingen, Mission. Soc. Jesu obyt Amst. 4 Ang. 1669."

In de //lijst der paepsche vergaderplaetsen in Amst." van

1656 komt liij voor onder n" 17 //op de oude zyts voor-

//burgwal over de Oude kerk tot pater Lourens van

/rteylinge."

//TiERAS. Pater Jan '), compt uyt de Nes en wan-

1) Door de welwillende medcdceliiigeu van den Zeer Fierw. Pater J. J.

Biirgineycr, dien ik hier gaarne openlijk daarvoor dank zeg, ben ik in de

gelegenheid over de statie „Mozes en Aiiron" de volgende bijzonderheden tnede

te deelen. Zijn Eerw. schrijft mij : Nadat op den 26 Mei 1578 de PP. Minder-

broeders uil hun klooster verdreven en met de andere Geestelijkheid en eenige

Magistraatspevsonen der stad in ceu vaartuig „zonder mast of roer waren inge-

„seheept, om daarmede naar de Zuiderzee op te drijven en in de golven

„om te komen" (?), heeft de altijd waakzame Voorzienigheid Gods gegeven dat

het wrak waarop zij zich bevonden, aan het strand onder Dicmen is aan-

gespoeld en men dus het land behouden heeft kunnen bereiken. Oiuniddelijk

(l;i:iii)p licbhcii de C uar(lia;iii I'.iter Ariiulcliis ab Isca en de Concionator

Pater llenrieus van Miesten , zich boerenkleederen weten aan te schaffen en

zijn alzoo onbekend, terstond naar de stad teruggekeerd om daar het heil

der zielen en het behoud van hen die nog niet waren afgedwaald te behar-

tigen. — Zonder vaste woonplaats, waren zij als altijd vliiehleiideii, binnen

en buiten de stadswallen , altijd in gevaar ontdekt , door de Magistraat

gevangen en om het leven gebracht te worden; tot dat in 1594 Pater ah

Lira Amsterdam liei ft vrrlnteu. I)a:uiia is Ie Aitistnilnm gekomen Pater

Frans Fransen Xlrijji , die altijd nog zonder va^tc woün])l<tats , zich bij af-

wisseling in verschillende huizen van geloovigen morst verbeigen, lol dat

hij eindelijk op het Rokin bij bet Valbruggetje, nabij de Taksteeg naast

„de drie Souloaten", oj) cene kamer, later in de Oude Kennisstceg ten huize
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dert (?). Vier beluyt met grote kl. / 1 7.- 2 i maart 1633."

O.K. - Pater Franciscaan. (B. XIV, blz. 14). N. vP'.

//Joannes Tyras, minorita 21 Martij 1633." Hij was ge-

boren te Antwerpen. In de statie //Mozes en Aiiron" be-

rust zijn met potlood geteekend portret. Hij is afgebeeld

liggend op zijn lijkbed, in habyt , de kap over het hoofd,

met kruis en rozenkrans in de handen. Boven staat: //F.

Joës Tiras obiit 1633." Merkwaardig is ook de schilderij

zijns broeders. Hij ligt in habyt, de kap over het hoofd,

dat cp stroo rust. Op de schilderij (paneel) staat: ^R. P,

van een zilversmid , zich met, der woon vestigde, terwijl hij 's naehts preekte

en godsdienstoefening hield in 't blauwe Bijltje op de Outewale "Weg, als-

ook aan de Buerenweteriny tegenover Sladlander , nu ten 2 ure, dan ten

3 of 4 ure, zoo ook op versehillende plaatsen binnen de stad, totdat hij

in 1629 heiliglijk is overleden en begraven in de „Kerk van de Oude Zijde"

in 't graf ?an Dirk Dommer. Zijn opvolger was Pater Joës Tiras, die ge-

woond heeft in de Nes ten huize van Pieter Pielersen Kan (zie over Kan

„Gesch. R. C. Maagdenhuis" door T. C. M. H. v. Ryckevorsel, blz. 22 en

vervolg) alwaar hij na een verblijf van 4 jaren in 1633 is gestorven, heb-

bende evenals zijne voorgangers buiten en op verborgen plaatsen binnen de

stad, vooral in het huis van Moet Suiker (vermoedelijk 't verloren Schaap)

de godsdienstoefeningen verricht. Als opvolger is in 1633 gekomen Pater

Joës Boelensz. , die u;ednreiide een en een half jaar heeft gewoond bij boven-

genoemden Kan, waarna liij zieh heeft gevestigd op de Joden Breestraat

in 'l verloren Schaap, Buurt Q, thans n» 47 het 10de huis van de Uilen-

burgersteeg. In het jaar 1619 is reeds aangekocht het huis, waar Mozes

in den gevel stond, door Luras van A^'^lckenburgh voor ƒ 7810. — In

dat huis en in het belendende luiis waar Jaron in den gevel stond, woon-

den de Gebroeders Tensini, warme Katholieken. In 1641, vermoedelijk na

het overlijden van een der Gebroeders Tensini, is het huis Mozes overge-

dragen op naam van Pieter Pieterscn Kan , waarna Pater Boelensz. zich

met der woon in dat huis heeft gevestigd, maar bleef nog altijd kerken

in 't verloren Schaap tot het jaar 1649. Daarna is men ook in het bezit

gekomen van het huis Aiiron en is door Mejuffrouw Calchoven , zuster van

den Pater Minderbroeder in het klooster te Megen , aangekocht een blok

van drie pakhuizen o\) Hf, Groen marl~t , thans Waierlooplvin , aan de acliter-

zijde belendende de huizen Mozes en Adron , waarvan gezamenlijk eeu ruim

kerkgebouw is vervaardigd. (Extract uit liet Archief der kerk #.Mozes eu

Aaron" te Amsterdam).
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wJacobas Tiras Ord. Min. moritur Horna 3 Sopt. 1638.

//Leeft eer gij sterft. Jisbraiis Reyers. Deyer fee."

wTiNGA. JoiiANNES, in (Ic vootbooirlistraet ƒ 8.- 4 fe-

//bruari 1093." E.K. - Emeritus te Amsterdam. (B. V,

blz. 1.13). N. //Adm. R.D. Joannes Tinga , obyt Amstel.

//31 January 1693, quondam pastor Groningensis." Zoude

hij overleden zijn in het huis waarvan r/de Gesch. van

het Maagdenhuis" blz. 44 en 45 melding maakt?

«rTnoORENBüRGii. Jacobus VAN, den Eerwaerde Pater

//in de kerk 't Boompje in de Kalverstraet 't hooge choor

l/n" 2,4- f 16.- voor vier uuren luyden grote klok ƒ 14.-

//19 maert 1771." O.K. - Pater Franciscaan in //'< Boompje."

//Utknhout. (Uyt ten Eekhout) Joir, vryer, O. Z.

vachterburghwal ƒ8.- 23 mei 1682." N.K. - Pater Augu-

stijn in het huis op den zuiderhoek van de Huidenvetter-

sloot '), waar naderhand de Engelsch Episcopale kerk

gehouden is en dat thans tot een pakhuis //de Tijd" is

ingericht. N. t/R. P' N. üyt ten Eekhout Ord. S. Aug.

f/obyt Amstel. mission. ibid. 20 may 10S2."

'/Verhagen. Servaes, op niewe zyts achterburgwal

/// 8.- 15 October 1671." N.K. - Dominicaan in ,/hct

1/stadhuis van Hoorn.'''' N. //R. P"^ Servatius Verhagen
,

//Ord. Praed. mission. per 36 annos, <»byt Amst. 12 Oc-

/rtober 1671."

vVerplancke. Jacop, komt van de nivve syts achter-

//burghwal en is 3 uren beluyt met de groote kloek y26.

-

//12 January 161-5." O.K. - N. vAdm. R.D. Jacobus

//Verplancken , Antwerpiensis , Amst. 9 Jan. 1645."

//Verver. Meester Niklaes, komt vande niwe syts

//aciiterborghwal en is drie ure beluyt met de grote kloek

/// 26.- J(ong) I\I(an) 17 October ]6t7." O.K. - Van

1) In A. 1,\, ])!z. 55 staat: „in de Sier in de S/zin/ittisx/eet/" , hetgeen

onjuist is, daar eerst in 161)'.( liet pakhuis „ile Ster" tot kerkgebonw ver-

timmerd is.
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Heussen en v. Rijn geven als datum van zijn overlijden

aan vl8 October" hetgeen te lezen is u\S Octob." N.

i/Adm. R.D. M' Nicolaus Verwerus S. T. L. Can. Hail.

«^obyt Amsterd. 13 Octob. 161.7." Zijn portret komt voor

bij M. onder u" 5657«. - O. aet. 36.

«tWandelman. Johannes, op de Kysersgraft 20 Juny

wl686." O.K. Pastoor van de statie nde Lely" op de N.

Z. Voorburgwal bij het Spui. Hij was Provisor van het

Holl. Collegie of ,i Pulcheria:' (B. VIII, blz. 277). Hij

was een bekeerling en Vondel noemde hem in Juni 1659

uden El^erzamen) Jongeling, beyveraer der Wysheyt, Kun-

listen en H. Godtgeleertheit." - In de Pastorie der statie

van II S. Cütherina" hangt zijn zeer schoon op doek ge-

schilderd portret, gemaakt op jeugdigen leeftijd, te halven

lijve links, staande voor een tafel met boeken, de linker-

hand rustende op een doodshoofd, de rechter houdende

omhoog. De priesterlijke waardigheid is alleen zichtbaar

aan de col. M. beschrijft hem onder 5937a. 386. 39c.

N. vAdm. //R. ac ampl. D. Joannes VVandelman , obyt

//pastor Amstel. 17 Juny 1686." De redenen waarom

Wandelman zijne statie op de N. Z, Voorburgwal verliet

en zich vestigde op iide Kysersgraji" zijn mij onbekend.

Het verlaten dier statie vindt men bevestigd in de Lijst

der paapsche vergaderplaatsen van 1683 (B. XV, blz. 217)

//Nieuwe zyts Voorbui'ghwal achter het BegynhofF daer

//Wandelman gewoont heeft."

//Willema. Wilhelmus, vryer, zoon van wylen Joh^

//Willema, in de calverstraet /'15,- 23 mei 1085. E.K. -

Pastoor in mie Papegay" (zie v. Heussen en v. Rijn ,

IIP deel, blz. 192). N. //R. D. M' Guilielmus Wilma

//obyt Amstel. 20 may 1685."

//Wolf. Corne'lis de, pater op de Prinsegraft op de

vnoorde marct / 8.- 15 October 1695." N.K. - Pater

Augustijn in de statie iide Posthoorn\ welke tot 1722
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(l(Ktr Augustijnen bediend word. N. vK. P' Cornelius <lo

//Wolf Ord. Erem. S. Aug. niission. Amstel. obyt ibid.

//12 Octol). IfiD")." D. vV^ir iiitcgerrimiis et zclosus."

/'Wyckeksloot. den Eerwaorde lieer Gkuauüus, uyt

//de Pool op de buytencant Z(uid) zij 29(1 by avont be-

graven y' 8.- en /2.ln 11 September 1727." O.K. -

Aartspriester en Pastoor in uD. Pool " 5. Anna.'^ (B.

V, blz. 229, 439). - Overleden 7 Sept. 1727.

Wyelius. Zie Symen.

//Wyngaerden. Michael van, haantjehoeksteeg in de

//R. Kerk, zuidzyde n" 169/" 8.- .... uuren luyden

/// U.- -n December 1783." O.K. Pastoor in de statie

iihei Hert ^= S. Niko laas binnen de Veste" van 1772-83.

//Zegers. Nicolacs, jongman priester op de heeregraft

/// 8.- 2 December 1704.." N.K. - Geb. 13 Oct. 1655,

werd Jezuiet 29 Sept. 1675, later pastoor te Naarden tot

aan den herfst van \10i. //Kommer en verdriet hadden

//zijne krachten ondermijnden hij stierf op ruim 49 jarigen

//leeftijd te Amst. ') 28 novb. \Wi." (A. I, blz. 277).

tfZvL. Jacobus 't ^), Priester Nieuwe zyde 3 Augustus

//1719." Pastoor der Jansenisten //op de nieuwe zyts ag-

Hterburgwal." (Zie de Gesch. over deze statie B. XIV
,

blz. 450).

( J^nrilt V('rvol(/il

)

1) In de „Zonnebloem" (Heliotropium). Dfiar „woonden ook de zieken

»uit de omstreken." (Zie „de S. Frunc. Xaver.-kerk of de Krijtl)erg" door

H. J. Allard, 1883, blz. 16). Zijn overlijden is niet in N. opgenomen.

2) Volgens „lieg. 20^ [lenn sulijecL" liet hij na: ^ in een liuys en erve

op de nienwe zyts voorburgwal het C^ huys van de I-ynijaenstecg, zynde

de roomse kerk ƒ 6500.— % in een hiiysjc en erven op de nieuwe zyts

achterburgwal achter het voorgaende ƒ 2000.— % in een huys en erve

niet de houtwal daervoor op droogbak by de buytcnbrouwcrstraet het

2* liuys beoosten de siraet daer liet haerlcmmerwapen iiythaiigt totaal

ƒ lllCG-13-4.
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UIT DE AKTEN

VAN HET HAARLEMSCHE KAPITTEL.

(Vervolg van blz. 385, X\^' Deel).

Anacephaleosis. P,,g ]4o.

Ilactenus Capitulum pulclirum floridumque, nunc pri-

mum ab 111"'° Trallensi tenipestas, quae ut nubes atra

diu cervicibus nostris imminere visa
,

quantumvis ipsi

pacem ofFerremus , imo satis iniquis Capitulo conditionibus

conveiiissemus, et pacis articulos ad ejus votum suscrip-

sissemus, non cessabat tonitrua et fulmina minari, donec

ipse morte finitus, in ipsa morte sua conatus sit Capitu-

lum extinguere; f'rustra nostram innocentiam calumniis

falsis Romae denigrans : imo clerum universum comma-

culans.

Successit ei merito Hl'""* Castoriensis ; ac in locum

paulo post defuncti Ephesini ab Alexandro septinio sub-

rogatus Philippensis. Tune geminato Castoris quasi et

Pollucis sidere nova lux oriri visa. Balduinum Catzium

Philippensem Archiepiscopum et Joannem Neercasse-

LIUM Episcopum Castoriensem nobis fulgere fecit. Sed

non erat diu stabilis 111'"' BaldüiniIux, brevi cum vita

extincta, et res tota ad Hl'""™ Neercasselium Vic. Apl.

devoluta est
;

qui perpensis Capituli fundamentis cum

Hl'"° Dno Hieronymo de Vecchiis Bruxellensi Inter-

nuntio re communicata, nobiscum in pacis et concordiae

foedera consensit, articulosque sua manu et sigillo muni-

vit : subscribentibus Capitularibus inter quos electi Erud"'"- Pag. ui.

D. Joannes Braessem ') Archipresbyter Borealis Hol-

1) Vergelijk Dl. XV, blz. 356-58.



landiae et Erud'""' D. Henricus Blkssius, Arcliipresbyter

AmstelotlaniLMisis , et Eximius D. JoSEriius Cousskbant,

Pastor uiagni Begi^inagii Ilarleniensis. Elcctus quoque iii

Capituli Decanum Corn. Catzius, ac pariter cum nomi-

natis novis capitularibus itistallatus. In Tliesavirarium vero

et Capituli Secretarium electus Erud'""^ D. Guilielmüs

Beijeu Pastor Assendelfius , cui niiiic cursu lampada trado.

Igitur hic status est Capituli anno lt)03 sub 111'"" Dno

JOANNE Neekca8SELIO, Episcopo Castorieusi Vic. Apl. ut

Decanus Capituli sit Cornelius CatziüS
,

queni etiam

jlpiius Dnus Vicarium suuui in dioecesi Harlemensi esse

voluit; Capitulares autein

D. JoAXNES Stenius, Archipresbyter Waterlandiae,

D. Guilielmüs Beijer, Thesaurarius et Secretarius,

D. tluDOCUs Vercampex, Archipr. Alcmarianus,

D. Guilielmüs Schep, Provisor Pulcheriae,

D. JoANNES Braessemius, Arcliipr. Hornanus,

D. Henricus Blessius, Arcliipr. Amsteledamensis et

Vic. Frisiae

,

D. JoSEPHUS CoussEBANT, Pastor magni Begginagii

Harlemi, qui omnes sunt vel in theologia gradum liccn-

tiae aut doctoratus vel in utroque jure consecuti.

Pag. 142. Propter temporum malitiam et irregularem modum pro-

cedendi R'"' Episc. Trallensis noniiihil dilati sunt conven-

tus capitulares. Haec tarnen per modum Breviarii notanda.

i. Articuli concordiae Capituli cum Episcopo Trallensi.

2. Obitus Ejusdem.

3. Electio Episcopi Castoriensis.

4. Successio Archiepiscopi Philippensis.

5. Consecratio solcmnis utriusque Coloniae, praesente

utroque clero.

6. Obitus Archiepiscopi Philippensis Lovanii.

7. Reditus Episcopi Castoriensis Colonia.

8. Concordata cum R'"" Castoriensi, servantur in Archivo.
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9. Electi Canoiiici Joan. Braesemius, Blessius, Couse-

bandius, Ampl. Corn. Catz Decanus, Beijerus Secretarius

et Thesaurarius , item Ampl. Corn. Catz Vicarius Capi-

tularis et Vicarius Vicarii Apostolici.

Capitulum ordinarium aestivale. Pag us.

8 Julii Anno 1664.

Convenerunt Ampl'"' et RR. admodum DD. Decanus,

Beieeüs, Verkampen, Braesemius, Blessius, Couse-

BANT ; Stenio et ScHEPPio absentibus in Brabantia

propter res Collegii '); factaque Spiritus S. invocatione.

1° Lectae sunt conditiones initae inter Hl™"" Vic. Apost.

et Capitulum Harlemense et laudatae; item

2° Lectae litterae facultatum Ampl'^° Corn. Catzio

et Vicario generali dioecesis Harl. concessae ; eique a

Capitulo congratulatum.

3° Lectae sunt leges et statuta Capituli in compendium.

4** Actum de communicatione confraternitatis Capituli

Harlem. cum Capitulo Ecclesiae Gandavensis. Scribet in

illum finem Ampl. Decanus R"**^ Episcopo Gandav. vel

Capitulo ibid.

Capitulum ordinarium autumnale,

anticipatum 16 Septemb. 1664.

Praesente R"*" Vic. Apostol. convenerunt Ampl. ac ad-

modum RR. DD. Decanus, Stenius, Beijerus, Ver-

kampen, Braesemius; factaque S. Spiritus invocatione

1"* Actum de variis in Vicariatu Apost. casibus occur-

rentibus, ad informationem R'"' Vicarii qui de illis scribet

ad Urbem.

2° Injunctum D. Stenio, ut inquirat de testamento i'ag. U4.

1) Namelijk van het HoUanJsch Collegie Pulcheria te Leuven. Vergelijk

Bijdr. VIII Deel, blz. 265 volg.

Bedragen Geach. Bisd. y. Haarlem. XVII^ Deel. 7
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KI). AH Alma '), ut satisfiat ultiinac volmitati caete-

risqiie actis in proximo conventu.

30 j3n.)
Bj^i.;ssi() iiiatKlatum, ut exjicdiat tamquam Pi-oto-

notarius Apostol. duas vel tres attestationes in causa

quorumdani Religiosoiuni.

4" Quaesituni, an liceat publice orare pro iis , qui sine

Sacranientis nioriuntur , et non observarunt communionem

Paschaleni, cum R""" Vicarius tulit legem tune temporis

generalem, ([uod in casu proposito non liceat i)ublice pro

sirailibus orare vel consulendus est Vic. Apost.

b" Leclae litterae supplices D. Nieuwkerck in causa

haeredum Ilhni Vicarii Apost. de la Torke p. m. pro

summa mille florenorum. Resolutum, Capitulum de tali

debito nihil omnino recordari.

Capitulum ordinarium vernum die 15 Aj)rilis 1665.

Praesente R'"° Vic. Apost. comparuerunt Ampl. ac

admodum RR. DD. Decanus, Stenius, Beijerus, Schep-

rius, Braesemius , Blessius , Cousebant. Invocata

Spiritus S. gratia , ut moris, et praevia charitativa ad-

hortiuncula lil"" Vicarii.

1° Actuin est de electione novorum Canonicorum ') et

priori loco electus est Admod. R.D ^) Kuijsten,

Pastor et arcliipresbyter Alcmarianus; 2"^" loco electus est

R.D. Lamberti ^) Pastor Baginagii Amsteloda-

mensis.

1) Gewis van Eilardus ah Alma, past. van Etikliuizen, den 2 Jan. 1664

aldaar overleden. Hij wns ook gedurende eciiigen tijd lid van hef Kapittel

geweest. Zie Bijdr. Dl. XV, blz. 383-85. Het bevreemdt, dat hij bij de

opgaaf van den Stulus Cupttuli (blz. 'J6) niet geiiotnid wurJt.

2) Op 15 Nov. 1661 was namelijk Kunuiinik Verkanipcn overleden.

3) De stipjes staan zóó in het M.S.

4) Vreemd, dat ook hier, niet alleen de naam, die llojfman zou moe-

ten zijn, niet genoemd wordt, maar ook Lambcrlt staat in jjlaat» van Lani-

bcrtucS.



2° Actum de provisione nonnulloruin pastoratnum in i'ag hs.

Edam , Vurmerenda etc.

3" Comparuit Ampl. D. Blockhoviüs, Praeses Col-

legii D. Pulcheriae Lov. rationem redditurus de iis quae

spectant ad Collegium et studiosos.

Capitulum ordinarium aestivale 18 Augusti 1665.

Praesente 111'"° Vic. Apost. comparuerunt Decanus

,

Beijerus, Blessius, ScHEPPiüs, Bkaesemius, Koüse-

BANT, KuiJSTEN, Lamberti. Praevia Spiritus S. invo-

catione
,

V Introductus et installatus est in Capitulo, post prae-

stitum juramentum et solemnem Kdei professionem , ad-

modum R.D. Lamberti
,
post sponsionem de suscipiendo

gradum intra annuni.

2° Actum de statu Ecclesiae Leoioardiensis in Frisia,

3° Actum de visitatione Pastorum in Episcopatu Harlem.

4" Edam. h° Rijp en Gracht.

6" Resoluti varii casus conscientiae pastorales.

Capitulum ordinarium 4 Maji A° 1666.

Praesente 111'"" Vic. Apost. convenerunt Ampl. DD. ac

admodum RR. Decanus, Stenius, Beijerus, Braesem,

Blessius, Coüsebandius, Kuystius, et invocata Spi-

ritus S. ope,

\" Actum de controversiis cleri saecularis cum Regu-

laribus turn Romae turn Bruxellis apud Hl"'"'" D. Inter-

nuntium. Deputatus nomina Capituli et 111'"' Vic. Ampl"'"^

D. Blessius cum caeteris Ampl. de clero Ultrajectino,

ad conveniendum Bruxellis 111"""" Internuntium.

2" Actum de Indulgentiis antiquae ecclesiae S. Bavonis

Harl. quas proposuit Exim. D. Couseband.

3' Actum de matrimoniis haereticorum in hisce partibus.

Pa". 146.
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i" Uesoliitmii , matrimonia taliter contraliere peccata

esse niortalia , et ita definitum Romae ; 2" si pars Catho-

lica velit contralieie ritu Catliolico et pars haeretica con-

sentit in hoc, statim posse illos conjun^i et admitti ad

Sacramentuin Poenitentiae, non tanien Eucharistiae , nisi

post annum, loco poenitentiae. Vide Constitutioneni 111.

Vic. Castorlensis de hoc casu.

i'ag. 147.
^" Electus est communibus suffVagiis in Capitularein

D. Groenhoutius; debet intra annum suscipere gradum

requisitum. Est deinde legitime installatus.

Capitulum ordinarium vernum 19 Apriiis 1667.

Convenerunt Anipl. ac admoduni RR. DD. Decanus

,

Beijerus, Scheppius, Blessius, Braesemius, Couse-

BANT, et invocata S. Spiritus ope
,

r^ Haarlem. 2" Lectae litterae ad Sanctissimum D.

Alexandrum VII P. M. nomine utriusque cleri, turn

gratulatoriae tuin supplices ac petitoriae pro majori eluci-

datione decreti suae Sanctitatis , de observandis concordatis.

i'ag. U8. '3" Admodum RR. DD. Cousebant et Groenhoütiüs

petierunt coadjutores, eo quod infirmantes civitati non

possint esse ad serviliurn. Scribendum lil'"" Vic. Apost.

4" Edarn.

Capitulum extraordinarium 10 Julii 1667.

Praesentes fucrunt Ampl. et admodum RR. DD. De-

canus, Beijerus, Scheppius, Blessiüs, Couseband ,

KuiJSTEN, Groenhoutius, et invocata S. Spiritus gratia,

1° Lectae litterae 111'"' Vic. Apost. de convocando Capi-

tulo, et deputando aliquos e Corpore ad congratulandum

nomine Capituli Harl. 111'"" .... ') Rospigliosio , Inter-

1) De voornaam ia opeDgcIaten.
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nuntio Bruxellensi
,
jam Emin. Cardinali electo , et in

eo simul Sanctissimo DD"" Papae Clementi nono, Pa-

truo suo. Electus est ad hoc D. Decanus.

3° ') Litterae congratulatoriae subsignatae sunt nomi*

nibus praesentium Canonicorum.

4" Actum de variis Pastoribus et eorum difficultatibus Pag. 149.

in suis respective pastoratibus.

Capitulum ordinarium autumnale 11 Octobris 1667.

Praesentes fuere Ampl. ac admodum RR. DD. Deca-

nus, Beijerüs, Blessius, Couseband, Gkoenhoutius,

et invocata S. Spiritus gratia,

1" Electus est in Canonicum Harlem, R. D. Adamus

Petri, Pastor Enchusanus et postea Archipresbyter bo-

realis. Inquiret Decanus de electi consensu et scribet

111™° Vicario pro ratihabitione.

2° Resoluti sunt varii casus Pastorales.

Capitulum ordinarium hyemale 15 Februarii 1668,

Capituluui hactenus delatum tum propter morbos non-

nuUorum confratrum, tum impedimenta 111"" Vicarii, tum

propter maximam aëris intemperiem.

Comparuerunt nunc, 111™° Vicario praesente, Ampl. et Pag ^so.

admodum RR. DD. Decanus, Belterus, Scheppiüs ,

Braesemius , Blessius, Cousebandius, Groenhoütius
;

et invocata S. Spiritus ope

,

1° Lectum et promulgatum est decretum Cardinal, de

Indice librorum prohibitorum, occasione nonnullorum li-

brorum difFamatoriorum , sparsorum in hoc Vicariatu.

2° Lectae sunt litterae Romanae de molimine et conatu

PP. Societatis Jesu contra Concordata Sedis Apostol. Res

1) In plaats van 'Zo.
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satis periculosa ; et videbantur nonnuUi Cardinalcs incli-

nari in partcs PP. Soc. Re delata ad Summum Poiitifi-

cem, declaravit Sua Sanctitas , Concordata debere manere

in pleno vigore ut ante. Imo decretum ea de re tbrmatum

Eminoiof""' Card. de Propaganda fide , quod auctoritate

Vic. Ap. suo tempore lucem aspiciet.

3° Lectae sunt variae epistolae tum ad legatos Regum

et linperatoris turn ad Emin"'°' Cardinales '), tum ad suam

Sanctitatem pro bene esse et incolumitate Vicarii Aposto-

lici foederati Belgii et Cleri saecularis ibidem latitantis
,

quae insignem vigilantiam et zelum manifestant praedicti

Vicarii Apostolici.

Pag. 151. Capituluni ordinarium die 9 Aprilis 1668.

Praevia S. Spiritus invocatione, coram lil'"" Vic. Apost.

convenerunt Decanus, Beuerus, Blessiüs, Scheppius,

COUSEBANDIÜS , GrOENHODTIUS , et

1" Electus est communibus suffragiis in Capitularem

adra. R. D. Cornelius Keesman, Pastor Alcmarianus

,

postea ibid. Arciiipresbyter.

2" Installatie sunt more ordinario, post solemnem fidei

professionem et publicum juramentum Adamus Petri

SuciiTELENius ^) et CoRNELius Keesman ,
promittentes

se intra annum suscepturum [sic] gradus requisitos.

3" Lectae litterae Romanae, quibus significatur 111""""

Internuncium Bruxell. in via ad Belgium esse, Clero in-

super nostro adilictum fsso, )*t'm(jue Ecclesiae curdi [babere].

4" Lectae et approbatac Constitutiones 111"" Vic. Apost.

pro bono conunuui, et aedificatione Cleri et contbrmitate

disciplinae Ecclesiasticae , noviter et novo ac pio zelo

edendae.

1) Nog is er bijgeschreven: Nuticiuiii Apostolicum.

2) Tiistuor van Kiikliuizitii Zie liet KapiUti-versInf: van 11 Oct. 1607.
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Capitulum ordinarium vernale die 29 Aprilis 1669. i'ag. 152.

Convenere, praesente 111"'° Vic. Apost., Ampl. et ad-

modum RR. DD. Decanus, Beijerus, Scheppiüs, Bles-

sius, KousEBANDius, Groenhoutius , Adamüs, Kees-

MAN. Invocata Spiritus S. gratia,

1° Lectae sunt ad longum Responsiones PP. Societ. J.

ad Gravamina, quae lU'""^ Vic. Apost. coram 111'"° Inter-

nuncio retulerat ac proposuerat. Lectae item sunt earum-

dem Responsionum solidissimae refutationes 111"'' Vic.

Apost.

2° Propositae et relatae sunt querelae Amp. D. Prae-

sidis D. Pulcheriae, de tenuitate redituum Collegii Lovan.

,

et conclusum, collectam colligendam a benevolentibus ac

faventibus Collegio; invigilabunt in hoc praecipue pro-

visores.

3° Varii resoluti casus pastorales.

Capitulum ordinarium autumnale die 25 Sept. 1669. Pag. 153.

111'"° Vic. praesente, comparuerunt Decanus, Beijerus,

Scheppiüs, Blessius, Cousebandius , Groenhoutius,

AdamüS, Keesman; invocata S. Spiritus gratia,

1" Lectae sunt informationes PP. Societ, J. bene longae

contra Clerum saecularem, Congregationi Emin'""'^'"" Card.

de Propaganda fide Romae exhibitae , item Responsiones

fundatissimae ejusdem Cleri, contra praefatas informatio-

nes, idque occasione nonnullorum locorum in hac Mis-

sione, Patribus Soc. satis irregulariter concessorum.

2" Lectae et recitatae litterae, in eodem negotio 111"''

Vic. Apost. ad Emin'"°=* Card. de Propaganda' fide optimo

tenore deductae, eorumdemqvie Emin"'"''""' Card. litterae,

significantes , litteras 111'"' Vic. fuisse Romae gratissimas.

3° Propositi, examinati et definiti plures casus pasto-

rales et maxime matrimoniales.
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4" 111"'"^ Vic. Ap. laudatus de zelo , et inanutenentia

privilegioruni Cleri saecularis, etc.

Pag. i6t. Capitulum ordinarium autumnale [vernale?]

die 15 Aprilis 1670.

Convenerunt Decanus, Beijerüs, Scheppius, Bles-

sius, Groenhout, Coüseband, Keesman, Adami, et

praevia S. Spiritus invocatione,

1° Lectae sunt epistolae 111"" Vic. Ap. absentis, quibus

insinuat, ipsi gratum fore si non procederetur ad electio-

nem novi Capitularis in locum Ampl. Stenii ') nisi illo

praesente.

2° Recitata sunt Statuta generalia Ecclesiae Cathedralis

Harlem.

3° Lectae sunt facultates ab lil""" Vic. datae Anipl"'"

Decano Corn. Catzio, ut Vicario Ejus et Ecclesiae Harl.

4" Proposito varii casus de Baliuvis et aliis
, praecipue

circa loca Beverioikam , Velsen, Heemskercl- etc.

Capitulum extraordinarium Harlemi habitum

2 Septembr. 1670.

Praesente 111'"° Vic. Apost. comparuerunt Decanus

,

Beijerüs, Scheppius, Blessius, Groenhoutius, Coüse-

BANDius, Adamus, Keesman , et jmplorata Spiritus S.

assistentia,

i'ag. 155. 1° Electus est communibus sufFragiis in Canonicum

Harl. admodura R.D, David van der Mij, Pastor Ba-

ginagii Amstelodamensis , et post factam solemnem fidei

professionem et publicum juramentum ad stallum adductus

est more solito.

I) Juaancs Stenius, vroeger pastoor van Edam, die 21- üept. 1669 Ic

Emmerik al.s uonncn-rector overleden was.

I
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2" Susceperunt in se Admod. RR. DD, Capitulares
,

pro expensis et sumptibus 111"" Vic. itineris sui Romani

,

solvere in paratis tria millia florenorum, prout proposi-

tum fuerat Roterodami in solemni utriusque Cleri con-

ventu, ante poucos dies, et Ultrajectinus Clerus in se

susceperat.

3" Actum de modo colligendi hanc summam, et reso-

lutum, quod praecipui et ditiores pastores in Missione

sint charitative conveniendi, qui et pro comrauni bono et

aflFectu erga Vic. Apost. haud fuere illiberales
,
postquam

et Capitulares sua peregerant zelose.

4" Propositi et resoluti varii casus conscientiae.

Circa finem hujus anni coeptum est iter Vicar. Apost.

ad limina Apostolorum per Galliam , comitantibus non-

nullis de Clero, quod faustum felixque sit.

111"""* Vic. ut sollicitudinem suam ostenderet erga Cle- Pag. ise.

rum suum, dederat ante discessum Ampl"'° Abrahamo

Brienio litteras institutorias per modum provisionis, casu

quo moreretur Ampl. CatziüS Ejus Vicarius, qui tune

temporis lecto decumbebat; unam pro Ampl"'" Guilelmo

ScHEPPiO, qua in casu obitus Ampl. Catzii institueba-

tur Vicarii Apostolici Vicarius in Episcopatu Harl. , alte-

ram pro Ampl™" Grotio, tune temporis Pastore Purme-

rendano, qua instituebatur Pastor in Angulo Harlemi.

Quod utrumque cum applausu Capituli est actum et

acceptum, ni fallor, 13 Januarii 1671, cum 20 Januarii

ejusdem anni, celebratae sunt solemnes Exequiae Ampl""

Catzii p. m. ab Sapient"'" Cousebandio, Diacono Ampl.

D. Keesman, Subdiacono Ampl. van der Mij, prae-

sentibus omnibus Capitularibus. Ab Ampl. D. Scheppio

Vicar. Harl. habita oratio funebris.
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Pag. 157- Capituluin ordinarium veniale Anno 1671,

die 6 Aprilis.

CoiiventTunt Atnpl'"' ac admodum Ril. DD. Vicar. Ilarl.,

Beierus, Blessius, KousEBANDius, Groenhoutius
,

Adamus, Keesman, vanderMi.t, et invocata Spiritus

S. ope

,

1" Actum de distributione Sacri Olci , tempore paschali,

in vacantibus Archipresbyteratibus, et resolutum , (juod

in Archipresb. Harl. seu Kennemaria fieret per A. D.

CouSEBAXT, et in Archip. Waterlandia per A. D. Adamum.
2° Lectae variae epistolae lil'"' Vic. Ap. Roma scriptae,

quibus declarat, adventum ejus Emin'"'* DD. Card. , Suae

iniprimis Sanctitati fuisse gratissimum , spemque eflfulgere,

oninia ad votum contra aemulos obventuruui.

3" Lectae etiam litterae Ampl'"' Vicarii Harl. turn

nomiiie suo turn nomine Capituli exaratae, congratulato-

riae de optimo successu.

4f" Propositi nonnulli casus conscientiae, praecipue ta-

rnen matrimoniales.

Pag. 158. Hoc eodem anno circa festa Pentecostes rediit Roma
111""" Vicarius Apost. cum suis, post suscitatas varias dif-

ficultates ex aenuilis, cum pleno triumplio et secura

Victoria. Concurrentibus plurimis ex utroque Clero *)

Coloniam , Heusden , IJltrajectum
,

post oscula humillima

manuem , Vicurio congratulantibus et applausum Cleri

manifestantibus.

Vicarius Apost. ex itinere lassus et defatigatus, post-

(liKun i)aululuni de quieti dederat , convocat Amsteroda-

nium utrumque Clerum*), in (juo convcntu plenariam

*) #l:trüque cleru" eii //ulrumquc clerum" is te verstaan van de Utreclit-

sthc L'U llaurleinsche gcestelijklieid , cu iiieir bepaaldelijk vaii du liaarleiuschc

kaïiiiiiiiiki'h en di- luilcii van den bekcndin Uli('ili(<rli( n Vii-ai iaalsraad, door
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actorum Romae dedit significationem ; et jiost distributio-

nem argenteorum numraorum indulgentialium '), Vicario

Ap. animi sui ^) ab utroque Clero est denique gratias actum

et gratulatum. Det Altissinius, ut Acta, Concordata, In-

diilta Apostolica etc. maneant firma et inviolabilia.

In hoc conventu simul electus, communibus suffragiis,

est Ampl. D. GrotiüS in Canonicum Harlem. ; cui postea

contulit lil'"-'* Vicarius Apost. Archipresbyteratum Ken-

nemariae; cui a Capitulo est congratulatum.

Capituluni ordinarium autumnale Pag 159.

die 6 Octobr. 1671.

Praesente 111"'° Vic. Apostolico, comparuerunt Ampl.

admodum RR. LD. Beuerus, Blessius, Couseband ,

Groenhout, Keesman, van der Mij, Grotius, et

invocata Spiritus S. gratia pro more,

1° Post solemnem fidei professionem ac praestitum ju-

ramentum , introductus sive installatus est in Capitulo

Ampl. D. Grotius
,

qui intra annum debet suscipere

gradum requisitum.

•2" Electus est plurium suflFragiis in Capitularem novum

adm. R. D. Joannes Wandelman, Pastor Amsteloda-

mensis.

o" Electus est in Decanum Eccl. Harl. Sapient'""' D.

JOSEPHUS Cousebant , et a Vic. Apost. confirraatus.

4<' Motu proprio resignavit Erud'""^ D. Beijerus mu-

Rovenius ingesteld , doch die zich later tot het beruchte pseudo-Kapittel

van Utrecht opgeworpen en de jammerlijke Jaaseoistische scheuring be-

werkt heeft.

1) Gewijde zilveren medailles , mnnmorum r=. numismatum.

2) Aldus duidelijk iii het handschrift. Ik weet er allhans niets anders

uit te maken. Denkelijk heeft de schrijver plan gehad, den ziu te inakeL

met een „auimi sui grati testimoniuiu" of iets dergelijks.
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nus Secretariatus et Thesaurariatus. Et in locutn ejus

post nonnullatn ter^iversatioiiem electus est Ampl. D.

GiiOTius, cui proinde lampada trado. ')

p«g. 160. 5° Designatus Beierus poenitentiarius, librorum cen-

sor et visitator.

6° Ilesoluti sunt varii casus pastorales.

7" Beverwijk. 8" Texel.

Capitulum vernale ordinarium Anno 1G72

die 25 April is.

Praesente Illustr. Dno Vicario Apost. comparuerunt

Ampl. et admodum Rdi Dni Schkppius, Beijerus ,

Blessius, Couseband , Groenhout, Keesman, Van-

der Mi.j , De Groot, Wandelman.

Post celebratani missani ab Illustr. Dno pro anima

Ampliss. Dni Adami Petri et invocatam Spiritus S. gra-

i'ag. 161. tiam, facta solemni fidei professione et praestito jura-

mento introductus est in Capitulum Rdus Dnus Wandel-

man , Pastor Amstelodamensis. — Blockcr. — Sopitum

etiam est dissidium Bevericickanorum. Denique cautum ob

imminens bellum Gallicuni, ne loquela adversariis dent

caussam ofFensionis, sed omnes se modeste et pacifice

er<:;a quoslibet exhibeant.

Capitulum autumnale Anno 1673 [1672?], die i< Octobris.

Convenerunt, absente Illustrissimo Dno, spiritu prae-

sente, Ampliss. et admodum Reverendi Dni Caussen-

BANDius, Beijerus, Blessius, Scheppius, Groenhout,

Vander Mije, Keesman, De Groot, Wandelman.

Lectae sunt litterae, enz. Bintenveldert.

I) Waarlijk gelukkig voor den kopiist; het schrift torh van Kanunnik

Beijer is niets niinilcr dan een torment voor den lezer.



109

Capitulum extraordinariuin 3 Februarii anno 1673.

Interfuerunt admod. Rdi et Ampliss. Dni Coussenban- Pag. loa.

Dius, Blessius, Scheppius, Groenhout, Vander

Meij, De Groot, Wandelman. Absentibus Dnis Beijero

et Keesman. Horum ille litteras ciiculares non acceperat,

hic ob itineris molestias se excusaverat.

Actum est de tempore et forma promulgandi Jubilaeum

a SS. Patre Clemente X concessum, ad avertenda mala

Regno Poloniae a Turcis imminentia. Occasione qua pro-

posita est quaestio, an per votum vitae monasticae votum

dumtaxat professionis , vel etiam quod quis adhuc in Pag les

saeculo existens spondet de ingrediendo monasterio, intel-

ligendum sit? Resolutie erat affirmans , ac per consequens

quod tale vigore Jubilaei in aliud opus pium non possit

commutari. — Zandvoort en Wijk aan Zee.

Capitulum ordinarium habitum undecimo

Aprilis anni 1673.

Interfuerunt admodum Rdi et Ampliss. Dni Coussen-

BANDius, Scheppius, Beijerus, Groenhout, Kees-

man, Vander Meij, De Groot, Wandelman.

Celebratis exequiis pro anima Amplissimi viri Henrici

Blessii, Vicarii Frisiae et Groningae necnon Ommelan-

diae, totum reliquum temporis consumpsimus in compo-

nenda re Texalica, enz.

Capitulum ordinarium autumnale 4 Octob. 1673. Pag. i64.

Interfuerunt admodum Rdi et Ampl. Dni Coussen-

bandiüs, Scheppius, Beijerus, Groenhout, Vander

Meijen, Keesman, De Groot, Wandelman, quando

aliqua sunt peracta quae utilitati Ecclesiae videbantur

necessaria.
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Inter alia 'v\ actuin , iit Beikru.s ol) scaiuhlosnm ot

vitam inimis castaru Pastoratu siio iii Assemlel/t ab Illustr.

Castoi'iensi juste slt privatus, in cujus locum suttectus

est Dns van Ciyl.

Cai)itulLini onliiiariuin Harleini loco coiisiu'to

•3 Apriiis anno 1674.

Intcrfucrunt admocluni Rdi et Anipliss. Dni CoussE-

BAXDIL'S, SCHErPIUS, ') GuOENlIOLT , VaNDER MeIJ,

rag. 105. Keesman , De Groot, Waxdelman, quando omnium

suffragiis electus est in Capitularem Rdus et Ampl. Dnus

Theodorus Visscher, Pastor Purmerendanus et Deca-

nus Hollandiae Borealis.

Buitenveldert. — Demum ex mandato Illustr'"' quidam

Capitulai'ium designati sunt, ut illum Antwerpiac conve-

nirent ac cum illo de rebus Cierum concernentibus trac-

tarent , deprecantes etiani, ut Illustr'"" Sua Dominatio in

officio Vicariatus Apostolici dignaretur perseverare.

Post quorum reditum habitum est Capitulum e.xtraor-

dinarium apud Rdum et Ampl. Dnum Groenhout, in

aedibus Amp. Dni Waxdelman, et facta relatione eorum

quae cum Illustr'"" egerant , illa tractavimus quae per

Pug 1G6. nos fieri Illustr"'"' Dnus decreverat. Adliortati etiam, enz.

Edam. Abcoude.

Capitulum habitum Anno 1674, 3 Octobris.

Adfuerunt adm. Rdi et Ampl. Dni Cousseband, Schep-

pius, Groexhout, Vander Mij, Keesman, De Groot,

Wandelman.

Post invocationem S. Spiritus iutroiluctus et installatus

1) De naam Rkijirus is hitr ecrsl geschreven geweest, doch daarna

doorgthaald.
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est in Capitulnm Amp. Dnus Visciif.r. Et varia quae \,.,,^_ ^,7.

viclebantur e re communi ordinata.

Capitulum liabituin 3 Aprilis, Anno 1675.

Interfuerunt lUustrissimus et Ampl. Dni Capitulares,

nemine absente. Actum est de re Thessalica , de Docto-

ratu Erudit. Domini Praesidis, de Wilma et Alcamada.

Capitulum autuainnle Anno 1075, 4 Octobris.

Adfuerunt omnes Capitulares : sopitae sunt aliquae dif-

ferentiae inter Pastorem in Assendelft et illius subditos.

Provisum etiam est Dno Silvio de annuo reditu.

Capitulum vernale Anno 1676, 24 Aprilis. Pag. los.

Convocatuni est Capitulum Hussiam '); in quo actum

est de validitate matrimonii celebrati dumtaxat coram

Magistratu ; sed quia Sedes Apostolica nihil de liujusmodi

matrimoniis determinare voluerit, cumqiie de illorum vali-

ditate judicandi relicta est libertas: censetur tarnen S. Sedes

illa permittere, quia desuper interrogata tamquam inva-

lida non rejecit.

Datae sunt etiam tune temporis litterae Romam , in

quibus de zelo, doctrina et fidelitate Illustr'"' Dni Vic.

Apost. testimonium dedimus.

Capitulum autumnale 1676, 4 Octob. Pug. i69.

Convenerunt Amp. Dni Capitulares Harlemum, ibique

]) De Vicarius Ap. Necrcasscl heeft vijf jareu lang in het voormalig

Franciskanessen-kloostcr van ile lï. Elisabcth te Hnissen (toenmaals ouder

Kleef en tot het Koninkrijk Pruisen belioürend) verblijf gehouden. Zie Bat.

Sacra V. II, pag. 483 en Bijdragen, Dl. II, bl. 9. De Vitarius was blijkens

de Acten gewoon de Kapittelvergaderingen te Haarlem bij te wonen. Op

26 April 1676 echter en 4 Mei 1679 riep hij de Kanunniken te Huisscn

bijeen, verhinderd als hij zal zijn geweest om naar Haarlem te komen.
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de necessitatc Collegii Hollandici actum, ac cidem pro-

V is urn.

Capituluin veniale Anno 1G77, 4 Maji.

Convocatmn est Capitulum Husèiam; adfuit tuin etiain

Eruditissimus Dnus Praeses, cui pro socio datus est Dmis

Vander Mere; sed res illa non habuit successum.

Uapituluni autuninale Anno 1077, 6 Octobris.

Habituin est Capitulum Ilailemi ; actuui est de matri-

monio invitis parentibus inito.

p^ jyQ
Capitulum Pasciiale.

Adfuerunt Harlemi Ampl. Dni Capitulares 20 Aprilis

anno 1678. Varii casus conscientiae sunt propositi et decisi.

Capitulum autumnale Anno 1678, 5 Octobris.

Adfuerunt Harlemi Ampl. Dni Capitulares, quando

statutum est, ne ullus institueretur Pastor, nisi praevio

examine.

Capitulum vernale Anno 1679.

Habitum est Harlemi Capitulum ordinarium 1 1 Aprilis.

Anno 1679. Die 7 Octobris habitum est Harlemi Capi-

tulum ordinarium.

A" 1680. Die 30 Aprilis habitum est Harlemi Capitu-

lum ordinarium.

Pag. 171. A" 1680. Die 4 Octobris habitum est Capitulum ordi-

narium Harlemi loco ordinario.

A" IGöl. Convocatum est Capitulum ordinario tempore

feria 3 post octavam Paschae.

A" 1681. Habitum est Capitulum vernale [autumnale]

a Octobris Harlemi.
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A" 1682. Capitulum fuit Harlemi feria 3 post Pascha.

A° 1082. Convocatum est Capitulum 17 Septembris.

1683. Habitum est Capituluui ordinarium Harlemi 26

Aprilis; adfuerunt, omnes excepto Illustrissimo, qui erat

in Brabantia. Statutum est, ut qui in Capitulo vernali et Pa;;. 172.

autumnali , dum habentur die ordinaria , non adfuerit hora

nona, pro mulcta sol vat quinque flurenos; si vero se ab-

sentaverit decera ; a qua mulcta excusabit caussa.

A° 1683. Habitum est Capitulum autumnale Harlemi

die 5 Octobris.

A" 1681. Habitum est Capitulum vernale feria 3 post

Dominicam in Albis.

A" 1684. Habitum est Capitulum feria 3 post festum

S. Bavonis.

A" 1685. Habitum est Capitulum feria 3 post octavam Pag. 173.

Paschatis.

Eodem anno. Habitum est autumnale feria 3 post festum

S. Bavonis.

A° 1686. Habitum est Capitulum ordinarium feria 3

post Dominicam in Albis.

Eodem anno. Habitum est autumnale feria 3 post fe-

stum S. Bavonis.

Ao 1687. Habitum est Capitulum feria 3 post Domini-

cam in Albis.

Eodem anno. Habitum est Capitulum feria 3 post fe-

stum S. Bavonis.

A" 1688. Habitum est Capitulum feria 3 post Octavam pag. 174.

Paschatis.

Eodem anno. Habitum est Capitulum feria 3 post fe-

stum S. Bavonis.

A° 1689. Habitum est Capitulum feria 3 post Octavam

Paschatis.

Eodem anno. Habitum est Capitulum feria 3 post fe-

stum S. Bavonis, et unanimiter conclusum est, ut prohi-

Uijdragcu Gcscb. Bisd. v. Haarlem .XVII- Dctil. 8
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beretur Patri Gallo Ordinis Carmelit. binarc tamquam

rcs nullatenus necessaria.

p«g. 175. A° 1090. Habitum est Capitulum feria tertia post Oc-

tavain Paschatis.

Eodem anno. Habitum est Capitulum feria tertia post

festum S. Bavonis.

[Hierachter zijn de bladzijden 175-78 verder onbe-

schreven gelaten.]

Pag. 179. Anno 1685.

Die vigesima tertia Julii, Pleno Capitulo, suffragiis

omnium conclusum est, ut DD. Archipresbyteri (quisque

in suo districtu) adeant Catholicos ditiores, sive ecclesia-

sticos sive saeculares, et ad conferendam eleemosynam
,

pro ferendis afflicto Collegio D. Pulcheriae suppetiis per-

humaniter exhortentur; cui collectae si ad mille ducentos

florenos carolinos non pervenerit, promittunt Dni Capitu-

lares se benevole suppleturos, quicquid ad praedictam

summam deficerit, idque quatuor annis proxime sequen-

tibus. [Volgen de eigenhandige onderteekeningen.]

J. Eps Castorien : Vic. Apost.

Joseph Cousebant.

G. Schep.

Theodorus Groenhout.

David Vander Mije.

J. De Groot.

Joan Wandelman.

Theod. de Visscher.

Bartholomaeus vande Velde.

Justus Modersohn.

[De bladzijden 180 en J81 zijn weder onbeschreven

gelaten.]
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A'J D. 1693, 31 Martii congregatum fuit Capitulum Pa?, u

Harlemi in loco ordinario, praesente 111'"" D. Archiej)iseopo

Sebasteno Vicario Apostolico; et electi sunt et installati

in Canonicos Eccl. Cath. Harleni. Eximius D. Martinus

DE SwAEN ') S. T. D. in locum seu Canonicatum Ampl.

D. CoRNELii Catzii, adm. R. D. Simon Coetenburg ,

Pastor Purmerendanus S. T. B. F. et adm. R.D. Corne-

Lius VAN der Coogen, Pastor Eo;minidanus.

Eodem die deliberatum est circa uegotiuin D Opmeer,

et conclusum communibus votis, eidem D"" Opmeer quot-

annis tribuendos esse quinquagiiita ducatones, quamdiu

sese honeste, ut probum sacerdotem decet gesserit , sed

ea lege ut domicilium Amstelodami non retineat; omnes

autem judicarunt omnino consultum illi esse ut flussiae

figat habitaeulum.

Insuper conclusum est, Bibliothecam Ampl"" D. JusTi

Modersohn ') vendendam esse quamprimum sub direc-

tione 111"" D"' et Ampl. DD. vander Meije et van-

der Meer, prout illis prudenter fieri oportere videbitur;

et si quid aliud rem istam concernit, eorum DD. judicio

relinquetur.

Placuit et omnibus , ut usus mobilium quae in domo

mortuaria praedicti D. Justi Modersohn reperta sunt

,

concederetur R''° D"" de Graef ^), successori ejus, ea lege

1) M. de Swaen was, al» pastoor van „den Hoek" te Haarlem, opvolger

van /. de Groot, die 6 Nov. 1692 overleden was, en Comelis Catz tot

voorganger had gehad.

2) Pastoor te Amsterdam op de Brouwersgracht, overleden 8 Jan. 1693.

Zie nadere bijzonderheden over hem en zijn testament in het opstel van

den Heer Bernard J. M. de Bont: Bijdr. Dl. XV, bl. 218 volg.

3) Deze (Joanues) de Gracf was, van het laatst vau 1692 tot in 1708

Pastoor der Statie op de Brouwersgracht en als zoodanig huurder van kerk

en pastorie : eigendom van het Kapittel. Vandaar die onderhandelingen

en contracten met hem, waarvan kier en in volgende Acten. — Zie Bijdr.

Deel XV, pag. 222.
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ut eadem bona intei^re vel saltein in aequivalenti conser-

ventur, et ad iisum successonini ejusdem oratorii reliii-

quantur, et si qua alia mobilia iuijiosteruin accedaut ,

similiter ad usum sacerdotis succedentis destinentur.

Pag. 183. A" D"' 1693 congregatuiu tuit Capitulum Harlenii in

aedibus Ampl. D. Cousebant, pracsente 111'"° D. Archiep.

Sebast. ; et lecta fuit epistola R.Ü. Suuuhuizen, Pastoris

m Lemsterland
,
qui petebat a Capitulo subsidium aliquod

in structuram domus pastoralis , et conclusum est illi

tribuendos esse centum flor. quos illi ministraret Auipl.

D. VANDEii Meije nomine Capituli
,

qui eosdem num-

mos recipiet ex primis fructibus ad Capitulum pertinen-

tibus.

Actum est, enz. Berkenrode.

Insuper visum fuit D"" De Graef nomine Capituli

addicere, quod domus Ampl. D. MoDERSONll ad ipsius

usum elocatus sit, donec functionem sacerdotalem in dicto

oratorio exercere perget. Caeterum , si contingat, sive per

mortem sive altera occasione, isto munere ipsum defungi,

contractus ille conducti et locati eodem tempore cessabit.

Addicendum illi similiter esse, quod mobilia illa, quae

tempore ipsius ad domum oratorii accedent, ipse secum

auferre possit, si forte per infirmitatem aut alia de causa

functionem suam desereret, et si tum quibusdam ad usum

suum indiy-ere contingat: si vero eodem in loco et munere

dies suos finiat , omnia omnino mobilia (juae in obitu ejus

isthic invenientur , ibidem remanebunt.

A° 1694 tempore verno et autumnale, item A° 1695

tempore vernali loco consueto celebratum est Capitulum

praesente lUustr. Sebasteno.

A° 1695, 15 Octobris celebratum fuit Capitulum Har-

lemi in loco ordinario, praesente 111"'° Dno Arcliiepiscopo

Sebasteno, qui proposuit, an non, consentientibus DD. Capi-

tularibus, certa quaedam pars bibliotliecae Moedersonianae



117

sub taxa sibi transferri posset, ea conditione ut Hl'""* Dnus

traderet in manus Capituli obligationem summae ex libris

istis producendae, sed ita ut reditus dictae summae capi- Pag. i84.

talis ad vitam sibi retineat ad sublevamen onerum, quae

ex parte muueris sibi sustinenda sunt. Cui propositioni

omnes DD. Capitulares unanimi consensu annuerunt.

A" 1696, 8 Maji congregatum fuit Capitulum Harlemi

loco solito, praesente 111"'" D. Archiepiscopo Sebasteno

,

Vicario Apostolico ubi, enz. Wormer.

A" 1696, 9 Octobris congregatum fuit Capitulum Harle- Pag. iss

mi, loco et hora solitis, non praesente 111'"° D. Archiepiscopo

Sebasteno Vic. Ap. et Ampl'"° D. Scheppio ; et propo-

situm est, an non conveniat, statui hac in dioecesi pu-

blicum librorum censorem, sine cujus approbatione nulli

libri novi in hac dioecesi spirituales vel Theologici, aut

conscientiam concernentes imprimerentur. Et conclusum

est convenire.

Propositum fuit, an non expediat confici catechismum

communem pariformiter per totam dioecesim usurpandum,

et an eum in finem non foret consultum formare com-

pendium ex Catechismo Romano, tamquam oblocutionibus

minus obnoxium?

Item enz. Haarlem. - Deliberatum est insuper , an

proxima vice non sit rogandus lU"*"^ Dnus, ut procedatiar

ad electionem Decani nostri in locum Ampl™' D. Coüse-

BANT piae memoriae.

Praeterea deliberatum est circa conciones Moedersonia- Pag. ise.

nas, an non conveniat illas Harlemi conservari in loco

communi videlicet «,in Angulo" '), et si quis ex nobis

voluerit aliquibus ex illis uti, relicta sceda, testetur se

tales penes se habere et per se restitui debere.

Insuper, an non urgendus R. D. de Graef, ut sin-

1) Men weet, dat hier bedoeld wordt de statie „in den Hoek."
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gulis atinis i-oniimtuin reddat Ainpl""' DD. vander Meije

et VANDER Meer circa proventus domus et oratorii, quae

a Capitulo nostro conducit et eorum utensilium, sive do-

mus sive oratorii, quae loco suo liactenus accesserint, et

sii^net id quod inter Capitulum et ipsuin contractum est.

Et resolutuin est, haec omiiia praodicta puucta proxima

congreoatione 111"'° Domino proponenda.

A" Ui97, congregatum fuit Capitulum Harlemi loco

solito, praescnte 111'"" Duo Sebasteuo, et in illo conclu-

sum est, ut in proximo conventu contractus cum Dno

DE Graef signetur, quem 111'""^ Dnus hodie exliibuit et

DD. Capitulares examinarunt.

Pag. 187. Eodem die electus est in Decanum Dnus de Swaen

in locuni Dni JOSEPHI Cousebant piae memoriae, qui

et praestitit juramentum.

A" Dni 1697, 1* Octob. congregatum fuit Capitulum

loco et hora ordinaria, absente lil'"" D. Archiepiscopo Se-

basteno, Vic. Apost. et Ampl. D. vander Meije; sta-

tutum autem est quod ex parte Capituli tribuentur du-

centi iioreni R» D" Opmeer meditanti ingressum in Or-

dinem Augustinianorum ') sed quod istae pecu-

niae non ante sint conferendae quam tres uienses post

professionem effluxerunt.

Insuper conclusum est, contractum cum R" D" De Graef

tune non potuisse signari, eo quod abesset lU'""^ Dominus.

Censuerunt autem onmes unaniiniter, conciones Moder-

sonianas Harlemi conservandas esse in loco communi ,

scilicet in angulo, et si quis ex nobis voluerit aliquibus

illarum uti , ab eo reiinquendam esse scliedam , /jua tes-

tatur, se tales penes s.- habere et a se restituendas esse.

Pa<' 183 A° 1698, 8 Aprilis congregatum fuit Capitulum hora,

locoque solitis, praesente 111'"" Dno Archiepiscopo Sebasteno

1) De regel is zóó slechts niet stipjes aangevuld.
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Vic. Apost.; et cutn quaereretur, an si imposterum festum

Annuntiationis B. V. Mariae inciderit intra Doininicam

Paimarum et Dom. in Albis , non sit in iiac dioecesi

Hariemensi transferendum in feriam secundam proxime

sequentera dictam Dominicam in Albis, sed ita ut tune

non sit festum in populo , conformiter ad usum dioeceseos

TJltrajectensis ; et resolutum est: affirmative.

Deinde ad petitionem Domini Bleijenberg , statutum est

ut nomine Capituli Ampl""' DD. Commissarii eidem por-

rigant actum quo confiteatur Capitulum ab ipso recepisse

ea quae ex legato Ampl'"' D. Moderscn piae memoriae

ad idem Capitulum sunt dev'oluta,

In eonsideratione laborum gravium quae ad ornandam

et promovendam stationem suani impendit R. D. De
Graef, addictum est illi nomine Capituli, si forte

prae infirmitate eo redigeretur , ut curam suam deberet

deponere, sublevaraen ducentorum florenorum
;
quos annue

recipiet, quamdiu in infirmitate et extra curam pastora-

lem eo nomine erit constitutus. Cujus sublevaminis me-

dietatem subministrandam in se recipit lU^nus Dominus , Pag. i89.

sed totura hoc sub illa conditione, ut praefatus D""^ De
Graef subsignet contractum inter Capitulum et ipsum

formatum
;
quem contractum Ampl. DD. vander Meije

et vander Meer , tamquam ad hoc specialiter deputati,

nomine Capituli quamprimum perficient.

Denique addicta est D"° Opmeer nomine Capituli sum-

ma ducentorum florenorum , si relicta hac patria , Ordini

se addicat religioso, ita tamen ut quinquaginta floreni

ei numerentur simul ac habitum religiosum induerit, post

trimestre iterum quinquaginta , semestri elapso rursus

quinquaginta, et demum tempore professionis postremi

floreni quinquaginta.

A" 1698, 1° Octob. celebrata fuit congregatio Capituli

Harlemensis hora locoque solitis, absente 111""° D. Archiep.
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Sebasteno Vic. Apost. et Ampl'"" D. vanmmcr Mei.te, et

censuerunt onines, formandain esse actani qua confiteatur

Capitulnm , se recepisse a Duo Hleijenberg ea quae ex

legato A 111 pi'"' I). MoKDERSON piae tneinoriae rd irtem

Capituluin ck'Volnt;i suiit ; istainque actam postca ab

omnibus Cajiitularibus esse subsignamlam.

Pag. 190. Wij oudergeschreven als gecommitteerden van liet

Capittel van Haarlem bekennen bij dezen in die qua-

liteyd dat de H^ Pieter Bleijenberg volkomen ter hand

gestelt heeft aen hetselve Capittel al het geene de

Eerw. Heer Judocus Modersohn zal' gedagtenisse hem

heeft opgelegt aen 't voorschreve Capittel van Haer-

lem ter hand te stellen , en belovet dienvolgens in

die qualiteyt de voorgenoemde H' Bleijenberg voor

alle naemaeninge diesaengaende te vreiien en te waeren,

Praelegit in eadem congregatione Ampl. D. vander

Meer epistolam sibi ab 111""' D"" missam in hanc formam

:

Op de naestvolgende byeencomste van het Capittel

sal ik niet konnen verschijnen , alsoo ik niet als om-

trent November weder na Amsterdam keeren sal.

Indien ik de gemelde byeenkomst hadde konnen bij-

woonen, soo soude ik alle de obligatien raokcnde de

verkogte bibliotheecque van H"^ Moederson zaU die

onder mij beruste overgelevert hebben. Alles wat die

saek belangt legt klaer en gereed, soo dat er niet

aen ontbreekt dan enkclijk het overleveren. Soo drae

als ik wederom in Holland gekomen sal sijn , soo sal

ik het behandigen aen wien de Heeren het gelieven

sal; en ik wensch dat sy zulx nu besluyten; want

ik wil liever alles overgeven dan het langer bewae-

ren. Het sal geraedsaem sijn, dat alles in een doos
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te saemen bewaert worde omdat men er een byzonder

boek en rekening van houde.

Audita hac epistola conclusnni est obligationes illas, de

quibus scribit Hl'""" D. deponendas esse in manus Arapl.

D. DE SwAEN, easque simul in Anirulo in eadem theca

esse reponendas et ibidem conseryandas.

Similiter commune omnium votum fuit, ut ad eumdem

locum deferantur conciones omnes scriptae ejusdem Rdi

Dni MOEDERSONii, ibidemque perpetuo conserventur juxta

resolutionem praecedentem.

A" 1699, 28 Aprilis celebrata est congregatio Capituli,

praesente 111""° D. Archiepiscopo Sebasteno V. A. et cen-

suerunt omnes, conciones Ampl""' Dni Moederson de fide,

spe et charitate, typis esse mandandas, cujus negotii cu- Pag. 192.

ram Ampl'"' Dni vander Meije et vander Meer simul

cum R. D. Prauwels subire parati sunt.

Ordinatum insuper est, ut Ampl. D. de Swaen reci-

piat ab lil"'" Dno omnes obligationes ortas ex venditione

librorum Ampl. Dni Moderson
,

qui scripto 111'"° D"°

tradendo se illas asseret recepisse, easque in Angulo

suo conservandas suscipit.

A" Dni 1699, ... Octobris celebrata est Congregatio

Capituli hora locoque solitis
, praesente 111"'° Dno Archiep.

Sebasteno. Et nihil speciale hac in congregatione statu-

tum est.

A" Dni 1700, 20 Aprilis celebrata est Congregatio

Capituli, praesente 111'"° Dno Vic. Apost., hora locoque

solitis. Spanbroek.

A" Dni 1700, 8 Junii habita est extraordinaria Con- pag ^gs.

gregatio Capituli, hora locoque solitis, praesente 111'"°

Dno Archiep. Sebasteno, Vicario Apost. , a quo exhibitae

sunt litterae Bruxellis per Hl"'""' D. Internuntium Joan-

nem Bapt. BüSSium. Abbatem S. Salvatoris ad Dominos
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de Capitulo Harlemensi, quibus benignissime respondet

ad illas quas ante idem Capituluin ad eum dederat

,

offertque sua oÜicia 111""' Duo Vicario Apostolico iii curia

Romana, quo benigna, uti scribit, SSmi Domini Nostri

et Eminentissimorum Patruin invitatione evocatus erat. ')

De Apostolische Vicaris Codde , die naar Rome ontboden was

om zich te verantwoorden , en daar schromelijk tegenopzag, had

zich met .loscphus Catz van Utrecht en zijn neef Martinus de

Swaen tot den Internuntius begeven en daar allerlei uitvluchten

in het midden gebracht om van die reis verschoond te blijven.

Het mocht echter niet baten. Aan de oproeping moest voldaan

worden, Quesnel zelf raadde hem aan te gehoorzamen ; en nu

schreef de Swaen namens het Kapittel een brief aan den Inter-

nuntius, met verzoek om diens voorspraak en aanbeveling van

Codde. Het was op dien brief dat de Internuntius het vriendelijk

antwoord gaf, hetwelk in deze Kapittel vergadering werd over-

gelegd.

Deinde electus est in locum Ampl'"' Dni Couseband,

piae memoriae , adm. R. D. Franciscus Groenhout,

Pastor int Kalf.

Similiter UI'"" Dno Vicario Apost. placuit creare duos

provicarios pro dioecesi Harlemensi etc. , scilicet Ampl"*

DD. Theodorum Groenhout et Martinum De Swaen.

A" 1700, 12 Aug. congregatnm fuit extraordinariura

Capitulum, praesente 111"'° Dno Arcbiep. Sebasteno Vic.

Apost. et retulit Ampl. Dnus van der Meer, Ampl.

Dnum Scheppiüm viribus deficientibus locum suum in

Capitulo nostro resignasse.

194 Unde in ejus locum electus est Adm. R. ac Erud.

1) Ik dank aan Je boreidvaardige welwillendheid van den HoogEerw.

Hcir Msgiiorc J. K. Vrcgt de toelichtende noten, die voor het goed begrip van

dit allerbelangrijkst gedeelte der Kaïiitlelakten zoo dienstig, ja zelfs onont-

beerlijk ziju. Tot grooter gemak voor den lezer worden ze tussrhen den

tekst ingevoegd.
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Dnus JacOBUS 't ZüLL, Pastor Amstelodamensis. Quo-

rum uterque eodem die in Capitulum introductus est

,

et rite possessionem cepit.

Cum autem 111"'"^ j) Vicarius Apost, a Sanctissimo Dno

Eminentissimisque PP. benigne ad Urbem invitatus, isti

itineri pro communi bono Missionis se accingeret, cen-

suerunt omnes DD. unanimiter, eorum esse ut ex parte

Missionis onera ac sumptus itineris necessarii, quoad fieri

potest, subleventur, atque promisimus omnes, quod ex

parte Capituli nostri duo millia florenorum in istum finem

sint contribuendi, ad quam summam singuli Dni Capitu-

lares aequalem summam conferenf.

Deinde DD. Archipresbyteris commissum est, ut per

suum districtum in finem praedictum collectam faciant

inter Missionarios de Clero , illos potissimum quos judi-

cabunt ejusmodi oneri nonnihil contribuendo aptiores esse

ac promptiores fore.

A" 1700, Octobris 12 celebrata est congregatio Capi- Pag. 195.

tuli tlarlemensis , absentibus 111"° D. Archiepiscopo Se-

basteno, Vicario Apostolico et Ampl""^ DD. De Visscher

et Francisco Groenhoüt.

In ea praelectae et approbatae sunt litterae ad A. D.

Franciscum Groenhout, qui se Hl*"» D. Sebasteno in

itinere Romano socium adjunxit dirigendae.

Praelectus quoque est libellus supplex enz. : Spanbroek

en Wognum.

Ao 1701, 5 Aprilis congregatum fuit Capitulum, ab- Pag. 196.

sente 111°"' D. Archiep. Sebasteno etc, et in locura Ampl.

Dni VANDER Meije, p. m., cui, simul cum Adm. Dno

vander Meer, cura commissa erat domus relictae ab

Amp. Dno Moderson et quae ad illam pertinent, in

eadem cura surrogatus est omnium consensu Adm. D.

Jacobus 't Zull S. T. L., et in urbe Amstelodamensi

pastor.
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A" 1701, ... Octobris habita est congregatio Capituli

Harl. absente 111"'° D. Archiep. Sebastcno etc.

A" 1702, 26 Aprilis habita fuit congregatio ordinaria

Capituli hora locoque solitis, absentibus 111"'° D. Archiep.

Seb. et Ampl. Duo Theodoro Gkoenhout. Comparuit

i^ag. 197. autem ibidem Adni. R. D. N. van Gelder, Pastor in

Lamhertschagen en Ahbekerk , enz. ')

Ao 1702, die 4 Aug. habita fuit congregatio utriusque

Capituli Amstelodami in aedibus Adm. R.D Coetenburg;

et in ea rursum scriptae sunt litterae ad SS. Pontificem

in favorem 111"" Dni Sebasteni , unaque concopta est for-

mula quaedam appellationis adversus Hl'""'" Dnum Inter-

nuntium Brnxellensem
,
quae et ab omnibus subscripta

fuit et missa ad amicura qnemdam Brnxellensem , hac

tarnen lege, nt illam non traderet, nisi periculum ini-

mineret alicnjus censurae.

Hier worden de Acla Capituli onvolledig en eenigszins geheim-

zinnig; blijkbaar met opzet heeft men veel verzwegen, of slechts

ten lialve genotuleerd. Om de belangrijkheid echter van de hande-

lingen des Kapittels bij het begin der rampzalige Janscnistisehe

scheuring, willen wc hier de leemten in de Acta uit andere ge-

schiedkundige bronntii aanvullen, zooals uit de Hidoria Epiico-

pafns Ultrajectini van lloynok v. Papendrcciit, de geschiedenis

van Mozzi, en vooral uit hot geschrift van den Provicaris de Cock,

waarvan een .\fschrifl in het Seminarie Warmond berust : de

Miafione Bataviae perturhala , en verder uit andere authentieke

bescheiden , in het Bisschoppelijk Archief van Haarlem aanwezig.

Sedert Codde zijn neef en vurigen geestverwant Martinus de

Swaen en den niet minder janscnistiesch gezinden Amsterdamschen

1) Men zie vurdcr Deel II, ttl. l i'J. Daar is echter door vergissing on-

vermeld gebleven wat hier nu eene plaats viodl. Men leze daarom achter

„sopiri possc" : Porro intentie ejus erat se conferre vel Einbricam vel in

Ileussen , et ibidem apud lionestos saccrdotcs coinmorari aliquanidiu, ae ita

se (icrere ut ab iis probae vitae testimonium obtinere mercntur: quo facto

Ampl"' DD. ipsi addixcrunt .suain apud lllnium Dnuni cuniinrndatiouem, ut

ad alterius cujusdam loei miniRterium promoveatur.
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pastoor 't Zul in het Kapittel had weten in te werken
,
geraakte

het geheel in het Jansenistisch vaarwater verzeild, en vcrcenigde

het zich een tijd lang met de Utrechtsche scheurmakers in liuii

verzet tegen den II. Stoel.

Den 7 Mei 1702 was Coddc van zijn Vicarisschap gesuspen-

deerd, en bij Pauselijke Breve van 13 Mei daaraanvolgende werd

Theodorus de Cock tot Provicaris aangesteld met alle volmachten

van een Apostolischen Vicaris. Dit werd (waarschijnlijk door den

Internuntius) aan van Hcussen, die door Codde tot Provicaris

van Utrecht was aangesteld, medegedeeld, met verzoek het aan

zijne //Socii" kenbaar te maken. Daarop kwam het Kapittel van

Haarlem met die van Utrecht op 2 Juli te Amsterdam bijeen om

te beraadslagen wat te doen. Eenigen waren vau oordeel, dat

men de Cock voorloopig moest erkennen ; maar anderen kwamen

met zulk een heftigheid daartegen op, dat ten slotte algemeen

besloten werd Codde te blijven handhaven eu de Cock nooit te

erkennen. Dit was helaas, het noodlottig begin der scheuring.

Van die allerbelangrijkste vergadering vinden we in de Acta met

geen enkel woord gerept ; misschien deed een gevoel van schaamte

hen aarzelen , die daad van ongehoorzaamheid tegen het hoogste

Kerkelijk gezag te notuleeren. Ook het zoo even meegedeelde van

4 Aug. is eerst later aan den kant der bladzijde bijgevoegd.

Nu schreven zij een gemeeuschappelijken brief naar Rome
,

waarin ze hunne verbazing over die verandering en de verslagen-

heid en verwarring die daaruit in de Missie zou ontstaan, te ken-

nen gaven, met dringend verzoek , dat Codde toch in zijn Vicaris-

schap mocht hersteld worden. Ook schreven ze aan den Inter-

nuntius, dat de Paus misleid was en zij alles zouden aanwenden

om Codde in zijne eer te herstellen. De aanhangers van Codde

te Rome , die de Cock zelfs intrusus durfden noemen , stookten

hen nog meer tegen hem op. Op 19 Juni 1702, schreef van

Heussen aan den bekenden Fransche Benedictijner Gerberon, toen

vurig Jansenist, later bekeerd: //Les deux Chapitres (de leden

van den Utrechtschen Vicariaatsraad hadden zich reeds den naam

van Kapittel aangematigd) n'ont jusqu'a present reconnu Ie S'

Cock" - en den 7 Juli schreef hij weder : //Les deux Chapitres

//qui out été assemblés depuis pour la seconde fois" (ook van die

tweede Vergadering vernemen we in de Acta niets) //demeurent
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//tonjour8 ëtroilement luiis dans la causc de M. de Schaste." -

De Intcrnutilius schreef hun den 21 Juni een vriendel ijken l)ric-f

oui hen tol cikonning van de Cock te lj(;\vcgen. Toen dit niet

hielp, vrrniaaiide hij hen crnslij^ en eindelijk ^at' hij hun een

streng bevel van zieh aan de besehikking van den II. Stoel te

onderwerpen. Van Ileussen schreef daarover weder aan Gerberon

op 4 Augustus : iiIjC Patron (hiermede bedoelt hij den Inter-

nuntius) nous enjoint toujours de Ie [de Cock] reconnoitre, même

nous ayant y admonesté poui la troisièmo fois, ce qui nous fait

craindre une suspension , pour iaciucUc preven ir , nous avons

interjetté appel du Patron au Pape, mais nous avons seulement

envoyé Tacte en Brabant pour Ie faire insiniier d'abord
,

qu'on

en aura Ie vent. Vous nous avertirez si vous en decouvriez quel-

que chose." Wat van H. daar schreef vinden we ook op dien

datum hierboven genotuleerd. In dat appel durfden ze , - zooals

de Cock in zijn aangehaald werk schrijft, - als doel van hun

appel aan te geven : niü de univcrso isto negotio eonim coiistans

mens ac firma voluntas Sanctitate Suae innotescat." Op 26 Sep-

tember en 3 Oetober schreven ze opnieuw aan den Paus; altijd

maar opdat Codde in zijne waardigheid hersteld mocht worden

,

of anders aan de Provicarii , door hem aangesteld , het Bestuur

over de Missie zou worden opgedragen.

A» 1702, 26 Sept. congregatie Capituli fuit celebrata

Harlemi hora locoque solitis, absente 111"'° Dno Archiep.

Sebasteno. Et ob infirmitatem Ampl. Dni Coetenburg,

ac suspenso per Pontificem a Vicariatu praedicto Archi-

episcopo Seb. et ab altera parte per 111"'°' Ordines Hol-

landiae inhibita functione Rdo adm. Dno Cockio, judi-

catum est, sedem hanc istis in circumstantiis censendam

esse vacantem, ita nobiscum sentientibus Clarissimo Viro

Pug. 198. Bernardo van Espen J. U. Doctore in Acadeniia Lova-

niensi, aliisque amicis Theologis ibidem ; atque adeo una-

nime Amplissimorum DD. judicium erat, hoc tempore

incumbere Capitulo, officialem seu Vicarium Capituli con-

stituere, conformiter ad Conc. Trid. Sess. 24, Cap. 16.
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Hinc ergo communibus suffragüs per dioecesim Harle-

mensem electus ac nominatus est Exitn. et Ampl. D.

Martinus de Swaen S. T, D. qui nomine Capituli locis

vacantibus de dignis et idoneis presbjteris ac pastoribus

provideat, donec aliter Dominis de Cnpitulo visum fuerit.

Una tarnen judicatum est consultum esse , ut interea

atteudatur
,

quid et quomodo Dni Ultrajectenses circa

Mudensem parochiam
, per mortem R. D. Blankenbijl

vacantem, sint acturi, et quem successum eorum acta sint

habitura; quod si tarnen haec praedicta res Ultrajecten-

sium prolixiores moras traheret , et interim in nostra

dioecesi contingeret parochiam aliquam vacare, censuerunt

omnes rem istam ac dispositionem prudentiae ac directioni

ejusdem Dni De Swaen esse committendam.

De beruchte van Espen , hun noodlottige raadsman, had hun
,

in overleg met Quesnel, de rechten van een Kapittel aan de hand

gedaan , als middel om zich tegen de beschikkingen van Rome

te verzetten : //fortiter insistendura esse juribus Capitulorum et

secundum ea generose peragendum." — Hoe zij dien raad op-

volgden zien we uit deze Notulen van 26 Sept. 1702. Ofschoon

voor de statie Muiden door die van Utrecht al spoedig een

pseudopastoor werd aangesteld, met name Schulte, die echter het

jaar daarop bekeerd , door den Provicaris de Cock wettig benoemd

werd, wilde de Swaen toch niet wachten met de uitoefening van

zijn aangematigd Vicarisschap en aarzelde hij niet, namens het

Kapittel twee Pastoors te benoemen, te Woimer namelijk en te

Duivendrecht. Die van Wormer was de later bekeerde en vurige

bestrijder der Jansenisten , de beroemde eerste Aartspriester J. van

der Steen. Hij was toen Kapelaan van de Swaen.

Statuerunt insuper omnes unanimiter, 111'"° Dno Sebasteno Pa». 199.

ex fundatione R. adm. Dni Proxkii, quondam Pastoris

in Akersloot, in subsidium nomine Capituli designandos

quamprimum ac mittendos esse mille florenos.
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Nota, me ') subministratis ex proprio ineo patriinonio

praeilictis illis mille florenis, non ex fundatione Adiii. il.D.

PijoNKii sed Adm. R.D. Modkksün litteras rentiales

ejusdein valoris milii assumpsisse, cum illae sub nomine

mee notae essent. Et ideo similis obligatio mille florenoruui

ex fundatione Dni Pronk adjuncta est obligationibus Dni

MOEDERSON.

A" 1702 , . . . Octübris habita est congregatie ordinaria
,

absente lll'"° Dno Arcliiep. Sebasteno et Romae detento.

A" 170^3, 3 Jan. habita est congregatie extraordinaria

utriusque Capituli, Harlemi in aedibus R.D. Boote, in

qua de consensu communi directae sunt litterac ad SS.

Pontificeni, testes obedientiae nostrae erga Sedem Aposto-

licain necnon atlectus nostri erga Hl'""'" Sebastenum com-

pletissimae.

Pag. 200. A" 17U3, 6 Martii habita est congregatie extraordinaria

Capituli Harlemensis loco horaque solitis, in qua absente

111"'° D. Archiepiscopo, uti supra, tres tantum praeter

Decanum comparuerunt Canonici Harlemenses, et duo

deputati ex Capitnlo Ultrajectensi: fuitque resolutuni, ut

litterae ad SS. Pontifïcem dirigerentur per moduni appel-

lationis, adversus sententiam quamdam (uti scripserat

Internuntius) juribus Capituli non admodum faventem.

Reservantur iioc litterae in Archivis.

De heiligscliiMuleiulc aaniuatigiiig van het Kapittel en /.ijii zoo-

geiiaaiiulen Vicaj-is de Swaeri werd door don Internuntius geslrcn-

gelijk veroordeeld. Mij verwierp het Kapittel als een «Capituluni

imayinarium" ; en toen de Swaen het als wettig poogde te verde-

digen, kreeg hij van den Internuntius tot antwoord eene verma-

ning, onder bedreiging met de oordeelen Gods, //ut a jurisdictione

cxercenda abstineret ac (lucmcumquc actum praetensi Capituli

1) De Acia Cupituli zijn namelijk sedert 31 Maait ICOli, van lU hinid

van deu llaarlnnischtn pastoor Martitms de Swaen.
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noraine exercitum sitie mora retiactaret." Maar ook uit Home

kwam, in dato 2 December 1702, een schrijven van Kardinaal

Paolu/.zi, Prefect der Propaganda, aan U. de Swaen «et socios

pvesbyteros" , waarin liuu de uiterste bevreemding van Z. H. te

kennen werd gegeven , dat zij , blijkens hunne brieven , de wet-

tigheid der aanstelling van de Cock tot Provicaris in twijfel

durfden trekken. De Paus vorderde nadrukkelijk de erkenning

van de Cock dien hij om gewichtige redenen tot Provicaris had

aangesteld. Daarop zonden zij den brief, waarvan in de boven-

staande Acta van 3 Januari 17()-"5, vol huiohrlachtigc betuigingen

van gehoorzaamheid. Maar men liet het te Home daar niet bij.

Den 3 Februari 1703 werd door de Propaganda «ad plurimos

Missionarios" in Holland een schrijven gericht, waarbij, uit naam

van den Paus, verklaard werd, dat «omnes provis'ones Pastorum,

Deservitorum aliorumque dcstinatorum ad curam animarum et

administrationem Sacramentoium factae, etiam pro interim, et

sub titulo necessitatis, tam a praeteritis Provicariis, quam ab

Archipresbyteris, ant ab assertis assessoribus istorura praetenso-

rum Capitulorum
,
post suspensionem D. Archiepiscopi Sebasteni

ab Apostolico Vicariatu, sint nuUae, irritae ac nullius valoris."

Verder wordt hun //sub poena excomniunicalionis ipso facto in-

currendae" verboden , «ne uUo modo se ingerant in regimen

istarum Missionum." Wie zulk een brief ontving, moest hem aan

wien hij kon mededeelen , //ut quilibet sciat supradictam mentem

SS. D. N. et securitati conscientiarum provideatur." Codde zelf

had den brief ontvangen en deelde hem aan zijne aanhangers

mede. Ook de Internuntius, die natuurlijk het Kapittel er van

in kennis stelde. Van de Cock vernemen we, dat het Kapittel

zelf den 9 Februari van de Propaganda een gelijkluidend schrij-

ven ontving, waarbij zij //Suiumi Pontificis jussu, intellecto coe-

tura Harlcmense jura Capitularia sibi denuo arrogare , eoque

temeritatis modo prorupuisse ut presbyteros in stationes deputare

praesuraeret: definire consultum ducit, Capitulo isti nullam juris-

dictionem auctoritatemque inesse, ac una declaravit Capitulura

illud esse praetensum, edicit(jue omnes provisiones pastorum,

deservitorum , aliorumve ad curam animarum , istius Capituli

nomine factas, per se esse nullas, irritas ac nullius valoris, ac di-

stricte jussu S. Pontificis inhibuit sub poena excommuuioationis

Bijdragen Gescli. Bisd. v. H«arlem. XVll' üeel. 9
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ne se imposteruni iiig(MTrcl in Missionis regimen," - Tegen deze

afdoende uitspraak, die zij - nog al cuphcmicsch - //juribus

CapifHÜ non admodum faventem" noemen, durfden de wecrspan-

nigen hij den Paus zelven - appelleeren - zooals wc uil de Aeta

van G Maart 1703 hierboven vernemen. Eindelijk vaardigde de

Paus zelf ecne Breve uit aan alle Katholieken der Vereenigde

Provinciën, waarbij Z. il. al het bovenstaande aan alle geloovigen

hekend maakt, en dezen tevens tot onderwerping en gehoorzaamheid

vermaant. Die Breve van 7 April 1703 is te vinden in de Ap-

pendix Monumentorum van de Hist. Eecl. Ultraj. van Hoynek

v. Papcndreeht. De partij van Utrecht was woedend en vergaderde

ter beraadslaging, wat tegen die Breve te doen. Op die verga-

dering verscheen ook de Swaen .: maar hij was de eenige van het

Ilaarlemsch Kapittel. Al de overige Kanunniken bogen gelukkig

het hoofd, onthielden zich van dat oogenblik af, van alle uit-

oefening van jurisdictie, ofschoon ze toch nog een Vicarius Capi-

tuli bleven benoemen - genoeg - zij onderwierpen zich aan de

laatste uitspraak van den H. Stoel, terwijl die van Utrecht, naar

het getuigenis van de Cock in hunne goddclooze hardnekkigheid

//statuerunt toto nisu Breve Pontificis subnervare." Van toen af

was alle gemeenschap met Utrecht verbroken , en ontstond er een

duurzame kloof tusschen de beide zoogenaamde Kapittels, die

dat van Haarlem voor de scheuring bewaard heeft.

A" 1703, 2 Octobris , hora locoque solitis celebrata

est coni^fregatio Capituli ordinaria , non comparente 111™°

D. Sebasteno ; et ibidem progressi sunius ad electionem

novi Capitularis in iocum Anipl. Dni Davidis vander

Meije p. m. et communibus omnium votis surrogatus est

Adm. R.D. Lambektus Schaep, Pastor in Lisse, ea

conditione ut quamprimum gradus in erectione Capituli

requisitus suscipiat.

Pag. 201. A" 170t, 9 Aprilis celebrata est congregatio Capituli

in qua 111'"° D. Sebasteno ob causam non praesente

,

absente quoque Adm. D. Nicolao vander Meer, so-

lemniter installatus est
,
praemissa fidei professione, solito
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jurejurando, nee non praevia sponsiono de suscipiendo

qnainprimum gradu requisito. R. adm. D. Lambertus

SCHAEP.

A" 170i, die 9 Julii habi^a est congregatie extraordi-

naria , in qua omnes Canonici fuere praesentes, exceptis

DD"'^ '). In eadem deputati fuere ad UI"'"'" D. Sebaste-

num Decanus et Senior Capituli. Commissionis ipsorum

haec erat summa

:

1" proponerent lil'"" D. praefato eumque rogarent, an

dignetur declarare DD. deputatis, an intendat munus

suum imposterum exercere, necne
;

2*^ eidem significarent, sententiam capitularium esse

,

periculum esse in naora, ac proinde expedire, ut pro con-

servatione Capituli et Missionis duos tresve quamprimum

eligant SS'"" D. N"^" proponendos, ut ex illis sibi pla-

centem in Vicarium Apostolicum nobis constituat

3» ut ab eodem praesule petant (si nempe respondeat

se nuinus suum posthac non exerciturum)
,
quem vel

quos judicet ipse maxime idoneum vel idoneos.

A" ITOi, 4 Septembris , in congregatione Capitulari Pa-. 202

extraordinaria deliberatum est, omnibus DD. Capitularibus

praesentibus , annon sit in praesenti rerum statu omnino

expediens, ut ex parte Capituli litterae mittantur Romam.

Responsum est affirmative, nempe mittendas esse ad

Pontificem vel ad Congregationem de Propaganda.

2" Quaesitum est, an non sit expediens, mittere ali-

quem ad D. Internuntium Bruxellis, ut a longe propo-

nantur aliqua pacis et concordiae media?

Censuerunt DD. Capitulares, rem liane nondum esse

maturam.

3" Deliberatum est, an non sit expediens, instanter

1) Er zijn geeo namen genoemd. Wel zijn er enkele letters achter inge-

voegd, doch geheel onleesbaar.
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ecclesiae nostrae patrocinio suo apud Sanctitatem Suam

velit adjuvare?

Judicatum est similiter, rem liane maturam non esse.

4" Propositura deinde est, an non sit consuUum, per

litteras Romam mittendas nominare aliquos ex Capitulo

nostro , ac instanter petere, ut Sanctitnti Suae placeat

,

nnum ex iis eligere, quem Missioni nostrae praeficiat ?

Judicatum est , id consultum esse , et eo fine tres e

Capitulo nostro esse nominandos, et nominationem illam

Psg. S03. propediem Romam esse mittendam. Nominati autem sunt

per vota capitularia Exim. atque Ampl. D. Decanus de

SWAEN, A. D. COETENBURG et D. De ViSSCHER , Sub

juramento silendi, quinam praecise nominati sint, et quae

vel quot vota singuli capitularium habuerint.

5° Protestationem nomine 111'"' Dni Archiep. Sebast.

exhibuit Capitulo nostro Adm. D. De Swaen in hanc

formam. ')

Dat protest van Codde, 't welk men in de Acten vergeten heeft

in te lasschen, zal, zooals we van de Cock, uit zijn brief van

2 Mei 1706 aan Kardinaal Paoluzzi, vernemen, gericht zijn ge-

weest tegen hunne pogingen en voordracht van kandidaten ter

benoeming van een anderen Apostolischen Vicaris. Hij beschouwde

dit als eene beleediging hem aangedaan. //Frequenter", zegt de

C, , //studiose tam scripto quam verbis, quin etiam solemni in-

strumento Cleri sui primoribus indicavit de sibi facta protestatns

injuria, hoc quocjue Consilium enervare contendebat, verum"

voegt hij er bij //al) amicis instantius flagitatus, pacis ergo con-

cessit , ut aliiis quispiam muniis Apostolicis, jure suo salvo, fun-

gatur." Ofschoon liet Kapittel van naurlcm zich niet tegen

's Pausen beschikking en uitspraak bleef verzetten, had het toch

1) £r is hier wel plaats opengelaten voor een vijftal regels , doch er

is niets ingevuld.
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de vermetelheid en de aaniUvitiging om aan den Paus drie leden

uit zijn midden ter keuze van een anderen Apostolischen Vicaris

voor te dragen. Maar ze werden ter dege op hunne plaats gezet

door Kardinaal Paoluzzi , die hun den 4 November 1704 ant-

woordde, dat Z. H. ook vóór hunnen brief met den rampzaligen

toestand der Missie bekend was , waarvan de oorzaak alleen was

de ongehoorzaamheid der geestelijken en hun verzet tegen 's Pausen

heilzame beschikkingen. wSi invicem mordetis", waarschuwde de

Kardinaal met den Apostel, «et comeditis, videte nc ab invicem

consumamini." — Overigens moesten zij gerustelijk het bestuur

der Missie aan den Paus overlaten , die nooit iets anders had

beoogd noch zou beoogen dan wat strekken kon tot glorie van

God en het heil der Missie. Ten slotte kregen ze op nieuw de

vermaning om zich van alle uitoefening van jurisdictie te ont-

houden en zich niet meer met de zaken der Missie in te laten.

Gelijk schrijven was ook gericht aan die van Utrecht, welke

insgelijks kandidaten voor een Apostolischen Vicaris aan den Paus

hadden durven voordragen.

Unanimiter quidem hanc protestationem DD. Capitulares

admiserunt, sed nonnisi protestando vicissina contra istos

terminos: Cleri Harleinensis primores, atque ita nonnisi

in qualitate Capitularium Harlemensium.

A" 1704, 16 Septembris in congregatione Capitulari

ordinaria omnibus rursum DD. Capitularibus praesentibus,

praelectae sunt duae epistolae, altera ad SS'"""' D. N.

Clementem XI, altera ad S. Congregationem de propa-

ganda fide directae , et in quibus tres a Capitulo nostro

nominati, in congregatione praecedenti electi, commenda-

bantur tum Sanctitati Suae turn Congregationi jam me-

moratae.

Eodem die in congregatione pomeridiana praedictae lit- pag. 204.

terae subsignatae fuerunt ab omnibus, exceptis tamen iis

qiii in illis nominati designabantur.

2° Declararunt DD. Capitulares, se per litteras suas

nequaquam intendere decretum Inquisitionis Rom. ad-
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versus 111. D. Arcliiep. Sebasteiium aiipidharc vel iin-

probare.

'i' Liborurn utriuinque nostriini relicta est facultas ,

nominatos suis respectivis Ma^isfnitibus mnuifestare, si ad

hoc requisitus f'uerit.

A° 1705 in Octobri, in con^regatione ordinaria scriptae

siuit litterae, in quibus siifnificant DD. Capitulares, se

gaudere quod SS'""' Doniinus ipsis non attribuat uUas

doctrinas perniciosas, aut praxin aliquam a comniuni Ek;-

clesiae disciplina dissidentem.

A° 1705, 2 Decembris habita fuit congregatio Capituli

nostri extraordinaria, et coinmunibus omnium suffragiis

visum fuit, ut R""" D. Gkrardus Potkamp, quem placuit

ggmo j) ^ dementi XI huic missioni nostrae tamquam

Vicarium Apostolicum praeficere, a Capitulo nostro in

praedicta qualitate quantocius agnoscatur, salvis sal vandis,

atque eo fine Dni Capitulares ad praedictum R"""" Dnum

censuerunt deputandos esse nomine Capituli Anipl"'°' I)D.

Martinüm De Swaen , Capituli nostri Decanum , ac

Theodorum Groexhout Seniorem Canonicorum ; qui

Pag. 205. etiam rogati id ipsum exsequi in se susceperunt, confor-

miter ad illa quae circa banc rem in Capitulo nostro

eodem die fuerunt ordinata.

Censuerunt etiam DD. Capitulares eligendum esse

Capituli nostri Secretarium ,
prout etiam isti functioni

elegerunt D. Theodorum De Vissen er.

Judicarunt etiam serio rogandum esse nomine Capituli

R'"""" D. ut quamprimum circulari epistola satagat , ut

tnmultus inter Catbolicos exorti sopiantur, pax et con-

cordia inter sacerdotes tam saeculares quam regulares

instauretur, et sacerdotibus omnibus sua existimatio misere

lacerata restituatur.

Insuper rogandum illum esse, ut per litteras ad Ampl.

dioecesis nostrae Arcliij)resbyteros, stantibus lüsce tumul-
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tibus, atque deinceps in Archipresbyterii functionibus per-

severare debere ')

Ut autem posthac sciatur quae circa R"""" D. Potkamp

steterit 111""' D. Sebasteno sententia , addam ') haec pauca,

nimirum : me ex colloquio cum ipso plus semel habito

percepisse, ipsum pacis ergo ac observantiae erga Sedeni

Apostolicam nihil omnino impedimenti veile ponere, quo-

minus D. GerardüS Potkaimp munere Vicarii Aplici in

hac regione libere ac secure fnngatur, sed eodem tem-

pore haud obscure mihi significavit , se paci promovendae

sic veile studere, ut tamen innocentiae, honori, digni-

tati, jurique suo nullum detrimentum afferat.

Ita testor.

Haec quoad substan- Martinus De Swaen ,

tiam Dominis Capitu- Capli Harl. Decanus,

laribus oretenus exposui.

Denique oborta quadara contentione inter D. Cavel- Pag. 206.

LIER ab una et curatorem D"' Hugla p. m. ab altera

parte circa domum pastoralem in Berkenrode , enz.

A" 1706, 13 Aprilis habita est congregatie ordinaria

Capituli, praesentibus omnibus, exceptodumtaxatD'ScFiAEP

ab infirmitatem domi detento. In ea resolutum, ut litterae

ad D. Internuntium conscribantur valedictoriae , in qui-

bus gratiae ei agantnr pro susceptis in negotio afflictae

ecclesiae laboribus.

A° 1706, die 5 Octob. habita est congregatio Capituli

ordinaria , in qua praesentes fuere omnes DD. Capitula-

res, exceptis DD. De V18SCHER et Coetenburg, in

eaque conclusum est :

1" Rogandum esse 111"'° D. Archiep. Sebastenum , ut

1) Hier schijnt het woord statuut, of een dergelijk, in de pen te zijn

gebleven.

2) Het is altijd nog de Haarlemsohe pastoor Martinus de Swaen die de

Acta Capituli schrijft.
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tiadert' dimietur iiobis testauKMituni Aiii|tl. Diii Modkr-

SON p. m. iitpotc' iii favorein Capitnli nostri coniiitum.

2" Coiiclusum est, iii futurum dniidum csse houorarimn

duoiuui solidoruin sacerdotibus
, qui SS. Missae SacriHcium

obhituii sunt in refrigerium Rev. Dui Jacobi Wuy-
TIERS p. m.

Png. 207' 3° Censuerunt DD. Capitulares, ut si epistola ü. Car-

diualis Pauluccii ad D. Decauum et Vicarium Cajjituli

scripta , per adversarios Cleri in lucein edatur, et ipse

quoque responsa sua in luceni per prelum ederet.

4" Consenserunt DD. ut res Capituli meliori quo pus-

set modo defenderetur.

5o Voluerunt Dni Capitulares, ut Domini Commissarii

monerent Dnum De Graef, de reddendo per ij)sum coui-

putu eorum quae ex parte Capituli recepit.

6° Propositum est a D"" Decano, an non DD. Capitu-

lares ipsum adhuc agnoscerent uti Vicarium Capituli, id-

que eum in finem, ut posset, ubi visum ei fuerit, in-

stituere protestationem , casu quo quidquam in jura

Capituli quidam molirentur. Cui nullus contradixit.

Na den dood van Potkamp was de Swaen , even als Josepli

Catz en van Heussen, weder begonnen jurisdictie uit te oefenen

als Vicarius door Potkamp aangesteld. Zij ontvingen daarover een

ernstig schrijven van Kardinaal Paoluzzi op 31 Juli 170G, waarin

ze namens den Paus herinnerd werden aan het vroeger uitdrukke-

lijk verbod en nietigverklaring van alle dergelijke uitoefening van

jurisdictie. — Mocht Potkamp hen ook al tegen de intentie van

den Paus tot Viearii hebben aangesteld , — met zijn dood was

dat toch komen te vervallen. Ten overvloede verklaart de Paus

alle volmachten of delegatieën hun verleend voor nid en van

geener waarde; en bedreigt hen opnieuw met de excommunicatie

«ipso facto ineurrenda." De twee van Ulreeht publiceerden een

antwoord tegen dien brief van Paoluzzi; de Swaen schijnt ook

geantwoord te hebbeu , maar uil n" 3 der Acta van 5 f)ctober
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1706 hierboven zou men afleiden, dat liij zijn antwoord niet ge-

publiceerd had, maar slechts dreigde te publiceeren , indien de

brief van Paoluzzi in 't licht versoheen ; waarmede ook al de Ka-

nunniken instemden.

Overigens ziet men uit die Acta , dat de Swaen zich zelven

aan het Kapittel opdrong als Vicarius Capituli. Opmerkelijk is

het, dat, terwijl anders zulk eene benoeming met stemming, en

meestal met algemeene stemmen plaats had , — hier slechts ge-

zegd wordt, dat niemand hem tegensprak //cui nullus contra-

dixit." — Waarschijnlijk durfde niemand hem tegenspreken. Hij

beheerschte het ganschc Kapittel en deed het altijd nog min of

meer met de kwade partij heulen. Eerst toen zij door zijn dood,

die op 30 Maart 1713 voorviel, van zijne dwingelandij verlost

waren, werd het Kapittel volkomen van den jansenistischen zuur-

deesem gezuiverd, en is het voortdurend, ofschoon altijd zijne

zoogenaamde rechten verdedigende, ondanks alle verleiding, aan-

sporing en bedreigingen zelfs van de Utrechtsche Jansenisten

,

getrouw aan den H. Stoel en goed Katholiek gebleven.

Ao 1707, Maji 24, habita est congregatio Capituli or-

dinaria , in qua , Heet varia agitata et proposita fuere

,

nihil tarnen ob inotam magni momenti difficultatem, nihil

conclusum est.

A" 1707, 5 Octobris congregatio ordinaria Capituli Pag. 208.

celebrata est Harlemi, absentibus DD. Simone Coeten-

BURG, et Francisco Groenhout; et judicatum est,

aequum esse ut instrumentum originale extremae volun-

tatis Ampl. Dni Modersonii p. m. quo vir ille Capitulnm

haeredem libroruin suoriim instituit, sit et conservetur

penes Capitulnm praedictum, ac proinde debita cum vene-

ratione rogandum esse 111"""'" D. Archiep. Sebast. ut digne-

tur illud originale tradere Eximio Dno De Swaen, De-

cano nostro , ut inter caetera Capituli archiva reponatur

et custodiatur, et simul eidem Archiepiscopo ofFerendam

esse istius originalis instrumentum copiani authenticani.

Censuerunt etiam enz. Wognum.
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A" 1708, 17 Aprilis congreoatio ordinaria Capituli

celebrata est Harlemi, loco horaque solitis, omnibus DD.

praesontibus; et in illa electus est in Canonicuin Harl.

Dnus OoRXELius Krijs, sub hac exj)ressa conditione, ut

intra trimestre graduni requisitum consequatur, nisi ob

png. 209. rationem legitimam Capitulum, ad hoc ab ipso requisitum,

|)i'olongationem aliquam ipsi indulgendam censuerit.

A" 1708, iti Octobri, feria tertia post festum S. Ba-

vonis habita est congregatio Capituli ordinaria, praesen-

tibus Ampl. DD. Decano, De Visschkr, Coetenburg ,

Francisco van Groenhout. Supplicavit in eodem Dnus

CoRNELiUS Krijs dilationera aliquam ulteriorem ad susci-

piendum gradum Licentiae requisitum; quem asserebat,

se quamprimum posset , suscepturuin. Post haec de con-

sensu Dominorum ,
praemissis prins fidei professione, aliis-

que ceremoniis adhiberi solitis, installatus est, omnibus

praesentibus illum amplexantibus et congratulantibus.

Ampl. D. VANDER CooCtEN ob legitimum impedimen-

tum, uti scribebat, excusatum se haberi per litteras roga-

vit, eo quod Capitnlari huic congregationi non assisteret.

A" 1709, 16 Aprilis, habita est congregatio Capitularis

hora, locoque solitis, absentibus Ampl. DD. SiMONE

CoEïENBURG et Francisco Groenhout ; ibidemque pari-

bus votis judicatum est, acceptandam esse oblationem

111"'' D. Arcliiepiöcopi Sebasteni ,
qua se paratum praebet

ad restituendam Capitulo nostro snmmam quatuor millium

florenorum ,
qiiae summa producta erat ex venditione

librorum Ampl. D. Jusri Modersonii, quos praedicto

Capitulo idem D. Modersonius legaverat. Rogaveruntque

omnes Exim. atque Ampl. Dominum De Swaen, Decanum

Pag 210. Capituli nostri, ut praefatam summam ab oodem 111""' Dno,

nomine Capituli, in parata pecunia recipere dignotur.

A" D. 1709, 8 Octobris, congregatum fuit Capitulunj

nostrum, loco temporeque solitis, absentibus Ampl. DD.
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SlMONE COETENBURG et FraNCISCO VAN GrOENHOUT ; et

istl)ic actum est denuo de oblatione facta per Hl'""-" D.

Archiop. Sebastenum, qua sese praebet paraturii ad resti-

tuendam Capitulo dictam sunimam ƒ 4000 ....') Et

iterum eensuerunt insistendum esse, ut praedicta summa

in parata pecunia Capitulo nostro numeretur. Verumtamen

rogavimus Exim. et Ampl. D. De Swaen , ut hac de re

agens cum 111™° praefato, ei rationes exponat oretenus, ob

quas nobis visum in hac congregatione fuit , ut in rem

istam capitalis summa , Domino pridera exhibita non re-

petatur.

A° 1710, 29 Aprilis, congregatum fuit Capitulum loco

solito, absentibus utroque Ampl. Domino van Groen-

hout et D. Coetenbürg et D. De Visscher, et isthic

resolutum, insistendum esse resolutioni immediate supra

expositae , circa dictam summam ƒ 4000, ab 111°^° D.

Archiep. oblatam Capitulo nostro.

A° 1710, 7 Octob. ordinaria congregatio Capituli fuit

celebrata, hora locoque solitis, absente Ampl. D. Fran-

cisco VAN Groenhout ob pedis incommodum, et een-

suerunt omnes DD. Capitulares (octo numero) unani-

miter, per A. D. de Swaen, Capituli Decanum, denuo

insistendum esse apud 111. D. Archiepiscopum Sebastenum,

ut tandem dignetur in manus ejusdem D. Decani tradere i>i

testamentum Dni Modersonii p. m. quod sub ipso hacte-

nus servatur, simul cum aliis instrumentis et chartis

omnibus, quae concernunt praedictum Capitulum, et penes

ipsum adhuc sunt, confirmiter ad ipsa verba promissionis

quae inveniuntur expresse annotata ad aimum 1698 in

congregatione autumnali. *)

Item respondendum esse , enz. Berkenrode.

1) Aldus staan er vier stipjes in het handschrift.

2) Zie boven blz. 120-21.
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A" D. 1711 ') congre^atum fuit Capitulurn loco

solito, absentibus AA. DD. Francisco Groenhout,

CoKTKNBtJRG et ÜE VisscnER; in eoque unanimi conseiisu

conclusuin, ut ab haerede 111. Dni Archiep. Sebasteni

reciperetur summa florenorum quatuor millium, pro libris

ex bibliotheca A. D. JuSTi Moderszon ab eodem receptis,

sutnmamque illam , ubi recepta fuerit, in obligationes ad

onus Patriae convertendam esse.

2° Statutum est unanimiter, ut conditiones sub quibus

A. D. MoDERSZONius Capitulurn nostrum haeredem bo-

norum suorum instituit, libro Capituli inscribendas esse

[sic]. Sunt autem haec, juxta copiam manu A. D. Da-

viDis VAN DER Meije conscriptam.

Copia

Memoria pro venerabili Capitulo Vicariatus Harlemen-

sis pro directione haereditatis, quam ei relinquam ego

infrascriptus.

Pag. 212. Dignabitur venerabile Capitulurn mox a meo decessu

adire haereditatem a me relictam sub nomine sub no-

mine [sic] D. Petri Blijenberg, sequentibus conditionibus

1° Domus mea semper, quoad fieri poterit, erit ac ma-

nebit oratorium pro exercitioReligionis RomanaeCatholicae.

t° Rogatur obnixe Venerabile Capitulurn, ut ad hunc

fincm agat diligenter cum lil"'" Vicario Apostolico, aut

1) De (lag is onvermeld gebleven , doeli in het boek der Acta Capifuli

ligt een strook papier, waarop, gewis als notulen die onder de vergadering

geschreven zijn , het navolgende aangeteckend staat :

A* 1711, 14 Aprilis congrcgatum fuit Capitulurn enz. et conrlusum,

acceptandam rcfusionem 4000 flor. ab haeredibus siimmamqiic illam

ubi recepta fuerit in obligationes ad onus patriae convcrtandam esse.

2" Siniiliter statntnin ut rondifiones sub quibus A. D. Moderszonius

Capitulurn haeredem bnnoruni suorum instituit , libro Capifuli nostri scri-

bendas esse [sic].

3' Voluere , ut ex A. 1). Van llcusscu edisrcreiii , (juo in statu res esset

circa D. V. Beeste.
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ejus legitiino successore, ut sein[)er oratoiiu luiic prae-

ficiat idoneum pastorem , ita ut rlecedenti uiii statitn suc-

cedat alius idoneus.

3° Ab hac successione in jierpetuuiu volo exclusum

D. Matthiam Oosterlingh, qui in inuneris mei nuper ad-

scitus consortium
,

post quatuor mensium spatium , coram

111. Vic. Aplico professus est oratorii hujiis oneri impa-

rem se esse, adeoque petiit a me, ut ipsum dicto onere

levarem et pactum secum initum rescinderem
;
quod et

foctum est, praesente eodem Vic. Aplico.

4° Debebit Venerabile Capitulum, pastore designato

,

quemque Domini Capitulares, suffragantibus ad minus

duabus tertiis Capituli partibus ,
judicaverint idoneum,

domum sive oratorium elocare pretio annuo, quod pro

temporis ratione justum videbitur.

5° Pretium dictae elocationis a Ven. Capitulo impen-

detur, suffragantibus ad minus sufii'agantibus [sic] duabus

tertiis Capituli, partibus ad usus pios, sive pro communi

bono nostrae Missionis, sive etiam ad subsidia particularia Pag. ais.

missionariorum, pront Dominis Capitularibus videbitur.

6° Quod si temporum ac rerum vicissitudine domus

non posset esse oratorium , vel servire exercitie Religionis

Romano-Catholicae : poterit Venerabile Capitulum eam

deputare usibus ') et pretium inde proveniens impendere

ad usus pios, ut supra dictum est, art. praecedenti.

7° Quod articulo quinto dictum est resti'ictum volo in

favorem 111'"' D. Petri Archiep. Sebasteni, cui, ad suble-

vationem onerum Missionis quo gravatur, quanidiu Vicarii

Aplici munere fungetur, lego unam tertiam partem fruc-

tuum ex oratorii elocatione annue provenientium. Haec

autem exceptie pertinet ad solum atque unicum D. Petrum

Archiep. Sebastenum, exclusis omnibus ejusdem succes-

soribus
j qui nullam pro se ex hac indulgentia poterunt

1) Hier schiJLt het woord projanis of aliis , of iets dergelijks in de pen

gebleven te zijn.
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traliere consectanutn :iut. cxL-mpluni , it:i iit (U'functo Se-

hastono, ad V^ciUTahilo Caiiitiiluin rcdiro ilel)eat ])lenissi!na

tVuctuuin oratorii dispositio , jiixta teiiori-'in art'' 5.

Quae liisce septeui articulis cninplexus vSuin et j)inj)iia

manu descripsi , tainquam ultima voluntatis meae decreta,

secundum testamenti mei a Notario scripti clausulam, rata

et firma esse volo. Justus Moderson, hac die vigesima

secniida Decembris anno Domini 1692.

Sequitur ej)istola Ampl. D. Davidis V'ander Meije J.

U. L. Canonici Harlemensis, [). m. ad 111. D. Archiep.

Seb. data 11 Jan. 1G93.

111""* ac R'"« D"^

Het liaestigh overleyden van Amp. Moderson hebbe

Pa?. 214. door H' 't Zul UH. doen verwittigen , alsoo ik toen ge-

cleet zijnde aen de altaer gingh, 't is mij leet, dat niet

ontfangen heeft.

Ik zende UH. C()])ie van het renversael van D'Heer

Pieter Bleijenberg, en de copije van zijn uyterste wille,

voor zoo veel tot nog toe ons bekent is ; 't zal my zeer

aengenaem zijn UH. hier te sien, en verders omtrent het

sterfhuis te schikken naer UH. ordre. Verblyve met alle

opregte eerbiedigheyd

Ill™« D"«

Amsterdam 11 Jan. 169:3. UH«
Met haest onderdaeningsten Dienaer

myn groetenisse aen D. Vander Mije.

Amp. Catzius.

Deze brief met de bovenstaende copije berust in

de doos van het Capittel.

A" Domini 1711, feria '? post festum S. Bavonis, con-

gregatum fuit Capiculum loco solito, absontibus AA. DD.

FllANCiSCO Van GuOENIIOUT et SlMC^NE COETl'.NBURO

,

Denuo resolutuu) est, ut ab haerede III. D. Archiep.
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Sebasteni recipiatur summa florenorum quatuor niillium

florenorum ex bibliotheca A. D. Moderson ab eodem recep-

tis [sic], summamque illam, ubi recepta fuerit, in obli-

gationes ad onus patriae convertendam esse.

A" D"' 1712, feria 'ó post Dom. in Albis congre^atum

est Capitulum loco solito, absentibus prae infirmilate cor-

porali AA. DD. Theod. de Visscher, SijMOne Coeten-

BURG, Francisco VAN Groenhout , et aliam ob ratio-

nem 0°° Vander Coogen, et in eodem unanimiter ac-

ceptatum est legatum 111. D. nuper Archiep. Seb. consistens i'aa. sis.

in tribus oblisationibus una ad onus R'*' D.

[De schrijver heeft zijn verslag niet voltooid. De oor-

zaak daarvan is gewis het overlijden geweest van Pastoor

de Swaen. ') Na tusschenruimte van eene halve bladzijde,

worden de Acta vervolgd].

Anno Dni 1713, die 6 Aprilis, convocante Amplissimo

D° Theodoro van Groenhout, Seniore
,

post mortem

Ex" et Amplissimi D' de Swaen, congregatio fuit extra-

ordinaria, in qua in Vicarium Capituli omnium praesen-

tium votis electus est R, ac Amplissimus D. Theodorus

DE Visscher. *)

[Een zestal regels is opengelaten, waarna de Acta door-

gaan op de volgende bladzijde].

Anno Dni 1713, 26 Aprilis Amplissimus D. Theo- i'ag. sie.

DORUS Groenhout, mortuo Eximio D. de Swaen, tam-

quam Senior convocavit Capitulum Harlemi in aedibus

1) Hij stierf 30 Maart 1713.

2) Men ziet uit deze onzinnige benoeming van een nieuwen Vicarius

Capituli, dat het Kapittel ook toen nog niet geheel zuiver was. Immers wat

moest zulk een Vicarius beteekenen, nadat de Paus hun zoo nadrukkelijk

alle jurisdictie ontnomen en alle inmenging in het bestuur der Missie zoo

strengclijk verboden had ?



144

consuetis, et processum est ad electionem iliunuin Capi-

tulariiiiii et per pluralitatein votoriiin electi suiit Adni. R.

D. Sti.I'iianls van dkk \Vki:vi:, pastor llailemi et Atliii.

R. D. NicOLAUS VAN SwEKKiNGKN
,
pastor iii Punnereiitl,

qui monebuntur, ut iiitra aniiuin uradum Licentiae sus-

cipiant.

Censueruut etiam, Archiva, chartas et bona Capituli

,

quae ordinarie in Angulo Harlemensi conservari coiisue-

verunt, tradantur Anipl'"'' Dl). Groexhout et van de

Werve, qui illa consignata sub sua cura {jrospicient et

conservabunt pro interim , donec aliud quia statuatur.

Anno Dni 17 13, o Octobris habitum est Capituluni

autumnale Harlemi in Angulo, pracsentibus Ampl. DD.

omnibus, exeepto Ampl. D"° Francisco van Groen-

hout, deputati sunt unanimiter Ampl"" DD. Theodorus

VAN Groenhout et Theodorus de V^isscher, ut ex

manu haeredis Exim. D. de Swaen p. m. accipiant omnia

bona et chartas, praefatum Capituluni ullo modo concer-

nentia. Item M' Jacobus Locq, Executor testamenti Illu-

strissimi D. Archiepiseopi Sebasteni p. m. sol vit Capitulo

ƒ 3000 fiorenorum , in plenariam solutionem debiti

ƒ 4000 flo. quae praefatus lUustr. D. Capitulo debebat.

Alios vero ƒ 1000 florenos jam antea solverat Ex" D°

DE Swaen, 17 Maji 1712.

Pasj. 217. Introductus est Ampl. D. Nicolaus van Sweeringen,

ultima congregatione in commembrum nostrum electus

,

in locum defuncti Ampl' D. Simonis van Coetenburg

p. m. Qui 1 vero D^ Stei'Hanus van der Werve eadem

couiireiiatione electus, electionem de se factam declinavit:

in locum Eximii D' de Swaen noviter electus est D"

Joannes van den Steen, pastor in Wormer.

[Een lialve bladzijde onbeschrevenj.
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Capitulum ordinarium vernum Pag. jis.

15 Maji 1714. habituin.

Noortwijci in aedibus Amp. D. Tïieodori van Groen-

hout, senioris Canonici ac Vicedecani , absentibus Ampl.

DD" NiCOLAO VAN DER MeER , FrANCISCO VAN GrOEN-

HOUT, imbecilli corpore, et Jacobo 't Zul; atque post

iinploratum diviiium auxilium
, primum more consueto

introductus est in Capitulum nostrum Harleniense Ampl.

D. Joannes van der Steen, pastor in Wormer.

Deinde ab Ampl. D. Vicedecano propositum, quid agen-

dum de ƒ3000, quae nuperrima nostra congregatione pro

lUnstr. Sebasteno p. m. sol vit Magister Jacobus Locq

,

Executor praefati lllustr. Unanimiter resolutum est coë-

mendos esse reditus ad onus statuum patriae.

Die 2 Octob. 1714- habita est congregatio ordinaria Pu|;. 219.

autumnalis Capituli Harlemensis in Angulo , hora con-

sueta
;

praesentes fuere Amp. Dni omnes in Angulo

dempto solo Amp. Dno Francisco van Groenhout, ob

infirmitatem impedito.

Exhibuit Amp. D. Vicedecanus tres obligationes, ut vo-

cant, ad onus Statuum patriae, singulas de sunmia flore-

narum mille, quarum reditus solventur Alkmariae, atque

ita ostendit satisfactum esse resolutioni, in ultima con-

gregatione Capituli captae super pecunia, quam pro lllustr.

D. Sebasteno p. m. sol vit Magister Jacobus Locq, Exe-

cutor testamenti praefati lllustr. Dni. Insuper resolutum,

ut Amp. D. Vicedecanus scriberet ad lllustr. D. Inter-

nuntium Bruxelensem, rogaturus consilium, an non su-

persit modus, quo afflictae nostrae Ecclesiae Vicarius

Apostolicus, hic residens a Sanctitate Sua impetrari queat.

Post habituni Capitulum hoc, Harlemi resolutum, ut sin-

gulis Capitularibus fiat distributio quinquaginta florenorum.

1715. Septima Maji habita est congregatio ordinaria Pag. 220.

«Odru^eu Gesel). Bisd. v. Huarlcui XVUï Deel 10
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verna Capituli Harleinensis in Aiigulo, praesentibus Anipl.

Dominus Vicedecano, Corn'elio van dek Cooge, Ni-

COLAO VAN Savp:ringkn, Joanne van den Steen, ab-

sentibiis Ainpl. DD. Vissciier ob morbum, Nicolao

VAN DER Meer, Jacobo'tZul, et Counelio Creijts,

licet leiMtime convocatis. Et electus est in locuni defuncti

Francisci van Groenhout plurimorum votis R. D.

Stephanus VAN der WER^'EN; et electionem acceptavit.

Et plurimorum votis resolutum est, ut ejus installatie

differatur in proximam Capituli congregationem. Item

resolutioni in ultima congregatione habitae satisfactum est,

de distribuendis quinquaginta florenis singulis Capitularibus.

Insuper resolutum est pluralitate votorum , ut Caiiitu-

lum Harlemense mutuo det ad annuum reditum summam
quingentorum florenorum

,
quorum reditus viginti flereno-

rum solventur a Collegio D. Pnlcheriae, per Ampl. D.

VAN Groenhout ejusdem CoUegii Provisorem, qui liujus

obligationis scriptum chirograplium dedit, qui [sic] in ar-

chivis Capituli sub praefati Domini custodia servatur.

Pa». 221. Cum nulla jam effulgeret spcs brevi a Sede Apostolica

obtinendi novum Vicarium HoUandicae nostrae Missioni,

et urgentissinia negotia CoUegii nostri Pulcheriae flagita-

rent imo urgererent novam Provisoris electionem praedieti

Collegii, in locum jam ab anno defuncti Exim. Dni Mar-

tini DE SwAEN (quare hic nccessitas coëgit me TiieO-

DORUM VAN Groenhout, alterum post obitum supersti-

tcm in vivis, nunc Provisorem eligere, in locum Exim.

D. DE SwAEN, novum alterum Provisorem Pulcheriae)

hic se habente toto hoc Capitulo , septimo Maji habito

1715, approbante et applaudente, elegi secundum leges

Collegii Reverendum D. Joannem van den Steen, pa-

storem in Wormer in novum Provisorem, qui et benigne

hoc onus acceptavit.

Theodorus van Groenhout.
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Den 8 October [sic] 1715 in congregatione orclinaria Pug 222.

antumnali, praesentibus omnibus Ampl. Dominis , in

Canonicum Harlenienscm electus est R, D. Gerardus

VVykersloot, pastor Amsterodami op Cattenburg.

Item introductus est more majorum R. D. StephanuS

VAN DER Werven, pastor in Angulo Harlemi. Confirmata

est electio extra- capitulariter ante facta Amp. Dni Tiieo-

DORi VAN Groenhout in Vicariuin generalem Capituli

Harlemensis. Exhibiti sunt etiam ex fundatione D. JuSTi

MoEDERSON reditus ƒ 508--3
,
qui inter Amplissimos Dnos

sunt distributi ad intentionem testatoris.

Anno Domini 1716, die 21 Aprilis. Pag. 228.

Amplissimus Dominus Nicolaus van der Meer, post

obitum Ampl. Dni Theodori van Groenhout tamquam

Senior convocavit Capitulum vernum, et habita est ordi-

naria congregatio feria tertia post Dominicam in Albis
,

hora et loco solitis Harlemi, absentibus Amplissiniis DD.

CORNELIO VAN DER COOGEN et NiCOLAO VAN SWERIN-

GEN. Introductus est R. D. Gerardus Wyckersloot ,

ultima congregatione electus , atque in locum defuncti

Amplissimi D. Theodori van Groenhout electus est

R. D. Joannes Heijmenbergh, Alckmariae habitans.

Data est etiam commissie Amplissimis DD. Joanni van

den Steen et Stephano van de Werve , ut nomine

Capituli ab haeredibus Ampl. Dni Theodori van Groen-

hout , piae memoriae , recipiant omnia bona et chartas

praefatum Capitulum ullo modo concernentia; praefatique

Ampl. DD. rogati ut hanc commissionem reciperent, eam

libenter admiserunt.

Rogatus insuper Ampl. D. Stephanus van de Werve,

ut praefata bona et chartas sub sua fideli custodia ser-

vare dignetur, qui et hoc in se suscepit.

Electus quoque fuit Ampl. D. NiCOLAUS van der
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Mekk in Vicarium geiieralem Capituli Harlemensis, in

locum defnncti Anipl. Dni Theodori van Groenhout,

piae memoriae.

i'ag 221. Anno Dni 1716, die 6 Octobris, feria 3'^ post ffstum

S. Bavonis, more consucto liabita est Congregatio antuin-

nalis Capituli Harlemensis Amstelodami, in aedibus Ampl.

Dni Gerardi Wijckersloot , absente Ampl. D. Jacoro

't Zül. Introductus est Adm. R. D. Joannes Heijmen-

BERGH , ultima congregatione in niembrum Capituli nostri

electus.

Commissionem datam Ampl'* DD. Joanni van den

Steen et Stephano van de VVerve, recipiendi ab hae-

redibus Ampl. Dni Theodori van Groeniioüt p. m.

chartas et bona Capifulum Harlemense concernentia, prae-

fati Amplissimi retulerunt se implevisse, ac dictis haere-

dibus quitantiam dedisse. Verum ob rationes Capitulo

prol)atas, Ampliss. D. van de Werve postmodum oninia

illa bona et chartas transtulit Amstelodamum ad manus

Ampl. Dni Senioris nostri D. NicOLAi van der Meer,

sub ejus fideli custodia servanda.

Resolutum etiam est, ut de quingentis florenis, qui

supersunt ex summa capitali, ante hac per Ampl. D,

Wyckersloot Capitulo soluta, ematur reditus ad onus Sta-

tuum patriae, addendo praedictis quingentis florenis quan-

tum sufficit ad coëmendam obligationem (ut vocant) mille

florenorum. Curam hoc exequendi in se suscepit Ampl.

D. Senior D. Nicoeaus van der Meer.

Pu-, 225. Anno Domini 1717, die 6^'' Aprilis, habita est congre-

gatio verna Capituli Harlemensis in aedibus Ampl. D.

Gerardi Wijckersloot Amstelodami, absentibus Ampl.

DD. CORNELIO VAN DER COOGEN et JaCOBO 't ZüL.

Exhibuit Ampl. D. Senior obligationem, ut vocant, ad

onus Statuuin patriae mille florenorum a se coëmptam,

juxta resolutioneni factam in autumno anni praecedentis.
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Resolutura est, enz. Wieringen.

Facta est per Ampl. D. Seniorem distributio florenorum

viiTinti octo sins:ulis Capituli nostri niembris.

Ampl. D. JoANNES VAN DEN Steen , Piovisor Collegii

D. Pulcheriae, sol vit Capitulo capitale florenorum quin-

gentorum, anno 1715 septima Maji mutuo sumptorum pro

Collegio D. Pulcheriae Lovanii per Ampl. D. Theodorum

VAN Groenhoüt p. m. tune tem poris Provisorem ejusdem

Collegii, una cum florenis quadraginta pro reditu duorum

annorum.

Anno Domini 1717, die 5*" Octobris habita est con- Ph-, 22g.

gregatio autumnalis Capituli Harlemensis in aedibus Ampl.

Dni Gerardi Wijckersloot absente Ampl. Dno Jacobo

't Zul propter infirmitatem. In locum defuncti Ampl-

Dni JoANNis Heijmenbergh p. m. electus est Rdus adm"

D. CoRNELius Marquis ,
pastor Amstelodami.

Resolutum est omnium votis , eligendum esse Decannm

nostri Capituli, et statim votorum pluralitate electus est

in Decanum Capituli Ampl. D. NicOLAUS van der Meer»

Senior noster.

Resolutum etiam , ut pro summa septingentorum flore-

norum
,
quam persolvit Ampl. D. van den Steen, Pro-

visor divae Pulcheriae, et pro centum et sex florenis qui

restant ex capitali, olim persoluto ab haeredibus lllustris-

simi Sebasteni , ematur obligatio, ut vocant, mille flore-

norum ad onus Statuum patriae , addendo praedicto octin-

gentis et sex florenis quantum sufficit ad coëmendam dictam

obligationem. Nota bene. Ex septingentis florenis supra

niemoratis quingenti soluti sunt in ultima congregatione

verna, et ducenti hac congregatione autumnali.

Adhuc resolutum , enz. Zandvoort.

Amplissimus D. Senior nosterque Decanus distribuit

singulis Capituli membris florenos viginti octo.

Ampl. D. van den Steen, Provisor Collegii divae
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Pulcheriae, nd exemplum Ampl. D. Guoenhout jt. in.,

et ob easdein ratioriL-s ipsum nioveiites , elegit iii locum

praefati Ampl. D. Groeniiout, alterum Provisorem,

approbante et applaudente toto Capitulo, Ampl. Dnum
WiJCKERSLOOT, qiii c't beiiii^ne hoc onus acceptavit.

Pi»- 2S7. Anno Domini 1718, die 26 Aprilis liabita est ordinaria

congre^atio verna Capituli Hiirlemensis Amstelodami , in

aedibus Ampl. D. Wijckkrsloot, absentibus Ampl. DD.

CORNELIO VAN DER COOGEN et JaCOBO 't ZuL. Intro-

ductus est in coetinn nostruin ultima congre^atione electus

Ampl. D. CoRNELius Marquis, pastor Amstelodami.

Exliibuit Ampl. D. Decanus oblitrationem , ut vocant,

ad onus Statuum patriae fiorenorum mille, juxta resolu-

tionem ultiniae congregationis coëmptam.

Ampl. D. Decanus distribuit singulis Capitularibus

florenos viginti.

Anno Domini 1718, die 4 Octobris, liabita est con-

gregatie autumnalis ordinaria in aedibus Amplissimi Dni

WiJCKERSLOOT, absente Ampl. D. Jacobo 't Zul. In

locum Ampl. Dni Nicolai van Sweringen ,
pastoris

Purmerendani, piae m. , electus est Ampl. D. Joannes

VAN de Velde, qui etiam in pastoratum Purmerenda-

num successerat.

Amplissimus D. Decanus distribuit singulis Capitulari-

bus florenos decem.

p«g. 838. Anno Domini 1719, die 18 Aprilis, liabita est con-

gregatio ordinaria verna in aedibus Amplissimi D. Gerardi

WiJCKERSLOOT, Amstelodami, absentibus Ampl. DD.

CORNELIO VAN DER CoOQEN et JaCOBO 't ZuL. Intro-

ductus est Ampl. D. Joannes vander Velde, pastor

Purmerendanus, ultima congregatione electus.

In locum Anijil. D. STi.riiANi van dk Werve, piae

memoriae, electus est Reverendus D. Franciscus Cor-

NEI,iu8 Derout, pastor in Begginasio Amstelodami.
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Ampl. D. Decanus distribuit singulis Capitularibus

florenos deceni.

Anno Domini 1719, die 3 Octobris.

Habita est congregatie) autumnalis ordinaria in aedibus

Ampl. D. Gekardi van Wijckersloot, absente Ampl*

D. CoRNELiO VAN DER CooGEN
,
per aegritudinem inipe-

difo. Introductns fuit Anij)!. D. Franciscus Cornelius

DerOüt, pastor Begginasii Amstelodami, ultima congre-

gatione electus.

In locum Ampl. D. Jacobi 't Zul p. m. electus est

Reverend. D. Joannes Ringers ,
pastor Alcmariae.

Ampl. D. Decanus distribuit singulis Capitularibus

florenos decem.

Insuper idem Ampl. Decanus exhibuit coraputum ad-

ministrationis suae bonorum nostrorum temporalium, quem

ex commissione Oapituli approbarunt et subsignarunt Ampl.

Domini Cornelius Franciscus Krijs et Joannes van

DEN Steen.

Anno Domini 1720, die 9 Aprilis. Pag. 229.

Habita est congregatie ordinaria verna Capituli Harle-

mensis Amstelodami , in aedibus Ampl. Dni Francisci

Cornelii Deroüt in Begginasio. Introductus est Ampl.

D. Joannes Ringers
,
pastor Alcmarianus , ultima con-

gregatione electus in Canonicum.

Amplissimus D. Decanus distribuit singulis DD. Capi-

tularibus florenos decem.

Anno Domini 1720, die 8 Octobris.

Habita est congregatio ordinaria autumnalis Capituli

Harlemensis Amstelodami, in aedibus Ampl. Dni Fran-

cisci Cornelii Derout, absente Ampl. Dno Cornelio

Marquis, aegritudine impedito. Electus est, in locum

Ampl. D. Cornelii Krijs defuncti , Admodum R. D.

Theodorus de Jager, pastor in Velsen.
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Ampl. D. Decanus distribuit siiif^ulis DD. Ca|)itulari-

bus Horenns decem.

Pag. 230. Anno Domini 1721, die 22 Aprilis. Habita est con-

gre^atio ordinaria verna Capitnli Harlemensis Amstelo-

dauii, in aedibus Ampl. Dni Francisci Cornelii Deroüt,

absente Ampl. D. Cornelio van der Cooge. Electus

est in locum Ampl. D. Cornelii Marquis defuncti, Adm.

R.D. Franciscus Schatter, pastor in 't Velt.

Ampl. D. Decanus distribuit singulis DD. Capitulari-

bus florenos decem.

Anno Domini 1721, die 7 Octobris, habita est con-

gregatie autumnalis ordinaria Capituli Harlemensis Am-

stelodami , in aedibus Ampl. D. Francisci Cornelii

DerOUT, in Begginasio. Introductus est more consueto

Ainpl. D. Franciscus Schatter, pastor in 't Velt

Ampl. D. Decanus distribuit singulis DD. Capitulari-

bus florenos decem.

Png. 231. Anno Domini 1722, die 14 Aprilis, habita est congre-

gatio verna ordinaria Capituli Harlemensis Amstelodami,

in aedibus Ampl. D. Francisci Cornelii Derout, in

Begginasio, absente Ampl D. Joanne van de Velde;

et resolutum est a DD. Capitularibus, ut reditus ex domo

pastorali Ampl. D. Moderschon [sic] proventi et nuper-

rime a Dno Theodoko Doncker persol uti, ad summam

ƒ 1765-~0-ü florenorum , exponantur pro majori parte in

summam capitalem
,
juxta intentionem fundatoris.

Ampl. D. Decanus distribuit singulis Dominis Capitu-

laribus florenos decem.

Anno Domini 1722, die G Octobris, habita est congre-

gatio ordinaria autumnalis Capituli Harlemensis Amstelo-

dami , in aedibus Ampl. D. Francisci Cornelii Derout,

praesentibus omnibus Capitularibus.

Exhibuit Ampl. D. Decanus duas obligationes, ut vo-

cant, ad onus Statuum patriae, singulas octingentorum
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florenorum, juxta resolutionem ultimae congregationis

coëmptas.

Detlit etiam Ampl. D. Decanus ex conseiisu DD. Capi-

tularium pastori Wieringa7io ') Amstelodami decumbenti,

sunimam centuni florenorum, iistlemque consentientibus

sol vit praefatus D. Decanus florenos circiter 50 apothe-

cario pro eodein pastore.

Anipl, D. Decanus distribuit singulis Dominis Caj)itu-

laribus florenos decem.

In hac congregatione autumnali anni 1722 insuper a H«g. 233.

Dominis Capitularibus Ampl. Dno van den Steen, tam-

qu;im Collegii Pulcheriae Provisori , cura demandata est,

ut iitem adversus D. Petrüm Melis ^) , ejusdem Collegii

Praesidem inchoatam promoveat
, qui et in praefata qua-

litate pro expensis futuris se fide-jussores libenter con-

stituunt.

Anno Dni 1723, die 6'' Aprilis, habita est congregatio

verna ordinaria Capituli Harlemensis Amstelodami, in

aedibus Ampl. D. Gerardi van Wijckeesloot, prae-

sentibus omnibus Capitularibus.

Resolutum est in hac congregatione, ut Liber Capituli

renovetur.

Distribuit Ampl. D. Decanus singulis DD. Capitulari-

bus florenos decem.

[Ingevolge het besluit, in deze vergadering genomen,

houdt het tweede deel der Acta Capituli hier op, en zijn

de nog overige bladen onbeschreven gelaten. In eene

volgende aflevering zal een aanvang worden gemaakt met

het afschrijven van het derde en laatste deel.]

J. J. GUAAF, Fr.

1) Dit is in Deel VII , bl. 197 bij vergissing onvermeld geblevcD.

2) Over dil proces leze men Bijdragen Dl. VIII, bl 270 en volg.
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JANSEiNISTISCIlE PLAGERIJ IN HIT IIKC.IN

DKR 18'»' EKIW.

De zoogenaamde fransche kerk te Amsterdam, die be-

diend werd door fr;insche Carmeliteii , en onder bescher-

ming stond der fransciie consuls, bezit in haar archief

een aantal oude in perkament gebonden boeken , als

trouw- en doop-boeken , een afleesbook en een boek met

verschillende losse aanteekeningen.

In het laatste (een echt klad-boek) heeft père Thierry

de Breilly eenige aanteekeningen gemaakt over een pla-

gerij , hem door zijn jansenistischen buurman (Hr. Prime,

zooals hij hem noemt), aangedaan.

Van de veelvuldige gevaren en moeijelijkheden , waar-

aan onze katholieke voorouders en hunne zielzorgers

onophoudelijk blootstonden, waren wel die van de *val-

schc broeders" het smartelijkst te verdragen.

Een enkel woord was hier en daar na herhaalde pogin-

gen met geen mogelijkheid te ontcijferen. Het schaadt

evenwel aan den zin en het verhaal volstrekt niet.

Le 2H Fevrier 17^2, Mr. Fromenteau vint me dire ,

que le sécrétair de m. Ie grand officier luy avait dit,

([u'on devait envoyer 2 bode de la ville pour fermer mon

église jusqii' a ce que j'eu comparé devant luy, que le

dit secretair avait prié M. le grand officier, de ne pas

nous faire eet aft'ront , et qu'il tacherait de l'aterminer a

1'amiable; qu'il me démandoit 1000 f. j)our mon com-

pagnon que j'ai. ') Je dis a mr. Fromenteau, que je ne

1) Tussrlicn de regels staat gesclirLven : que iiio^v ne sachHiit pas la

flamand il avoit fait vcnir Mr. Fromenteau prir.nt luy, dire tout ce que

dessus; et qu'il venoit me le dire.
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pouvois pas payer cette somme, que nion église étoit trop

pauvre. Le dit Fromenteau in'a dit qu'il luy diroit. Le

dit Fromenteau luy dit efFectivemeut ce que mr. le sé-

cretair du Fay ayant tout representé a mr. le Schoulte

,

le dit grand-schoult réniit encore 150 fl. , et dit, qu'il

se contenteroit de 450 fl. , mois qu'il n'en rémettroit pas

un doublé ; et qu'il vouloit avoir la ditte somme dans l'espace

de 2 jours, faute de quoy mon église seroit fermée. Cette

réponse du gd-ofRcier a mr. le sécretair est dans une lettre

écrite en flamand a mr. Fromenteau; elle est icy jointe.

Le soir 28 février j'allay avec mon compagnon voir

mr. Dufay sécretnir. Je luy demanday, quel sujet de

plainte mr. le Schoulte avoit de nous. Il me dit que

c'etoit la jalousie de nos confrères , et qu'ils veulent ab-

solument qu'on aille a mr. Stenoven ') de Leyde avoir ses

permissions , ce qui fait toute la ])eine qii'on nous fait;

qu'il avoit eu bien de la peine a apaiser l'esprit de mr.

le Schoulte mais qu'il ne le rélacheroit pas d'un doublé

sur la somme de 4 50 11.

A cela je luy répresentay : 1° la pauvreté de notre

église, qui consiste en 4 ou 5 fainilles aisés, que le

reste étoit des pauvres, des savoyards, dauphinois
, qui

démeure au frans paten '); 2° que s'il falloit absolument

payer cette somme, que je luy démandois du temps pour

faire cette collecte ;
3° qu'au moins je pu aller voir mr.

le Schoulte et que peut-être il s'adouceroit ; 4° enfin que

du moins ou écrivit dans le gros-livre le nom de mon

compagnon.

1) Deze Stenoven is de bekende Cornelius Steenhoven die zich toeu den

titel had aaniieinafigd van Vicaris Generaal vau Utrecht en Haarlem , en

onder dien titel de geestelijken der Hollandsche Missie trachtte te dwingen,

hem als hnnne kerkelijke overheid le erkennen, waarin hij vaak door de

Rrgeering en de Magistraten {lesteund werd. Zooals men weet, werd hij

in 1724 de eerste Jansenistische pseudo-bisschop.

2) Het van ouds hekende Fransche pad, thans de Willenistraat,
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A la 1"" Ie sécretair me reponds : (ju'il n'y avoit pas

lieu d'esperer une plu grande diminution ; k la 2^* que

si je n'avois pas la somme comptante, que mr. Fromen-

teau s'étoit offert a me ravancer sur l'heure. A la 3""

que je pouvais aller, si je voulois, trouver Ie gd-officier,

mais que de vingt fois que j'irois je ne Ie trouverois pas

une, et que c'étoit inutile; A la 4'""; qu'il ne pouvoit

écriro mon compagnon, que mr. Ie giand-officier ne Ie

pouvoit pas, et qu'il n'y avoit pas qu' nn bourguemaistre

qui pu Ie faire, et que je devois chercher un ami

aupres d'eux.

Je répondi, que je ne pouvois trouver de meilleur

ami aupres de mrs les bourguemaistres qne luy, et que

s'il vouloit s'employer, il obtiendroit infaillibleraent,

N'ayant donc n'eu pu gagner sur Ie sécretair Ie sa-

niedy , Ie sécretair nous dit qu'il failloit que Ie lundi au

plus tard vers ij heures mr. Fromenteau apporta a la maison

de ville les 450 fl. qu'on me démandait. Je luy dis que

je parleroy mr. Fronienteau ce que j'ay fait. Il ne me

restoit plus que Ie dimanche et Ie lundi pour travailler.

J'allay Ie dimanche apres vêpres voir mr. Lebreton

avec Ie père ililarion. Je devois luy dire en l'abordant:

* Monsieur, nous venons a vous comme a notre protec-

teur, voicy ce qui s'est passé etc." ut supra.

Comparaissant devant Ie sécretair, je luy dis: «rMon-

sieur qu' avons nous fait de nouveau? en quoy avons

nous offensé mr. Ie gd-officier ?" Kt il nous repondit : il

y a de la jalousie contre vous, certaines gens vous font

du tort , et vous ne sauriez croire comme on remue

dépuis l'affaire de mr. Stenoven , cette division dans votre

réligion vous nuit beaucoup.

R. [respondi?] «Jalousie, monsieur, contre nous, nous

n'avons affair qu'a nos Franiois qui consistent en 4 ou

7 families; les autres sont des Flamands et des HoUan-
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dois qui vieniient par curiüsité ou pour s'entretenir dans

Ie peu de Fran^ois qu'ils savent ; cela ne doit faire de

peine a personne."

Enfin mr. l'officier est ainsy disposé : il vouloit d'abord

fl. 1000; je l'ay porté a se relacher jusqu'a 600 fl. , et

puis jusqu'a 4-50, niais il ne veut pas en rabbatre un

doublé. Nous avons exposé notre pauvreté etc. ut supra;

démandé du rétardement ut supra; 3° d'aller saluer mr.

Ie Schoulte etc. ut supra ; enfin du moins d'écrire Ie iiom

de mon compagnon dans Ie régistre. A ce dernier il m'a

répondu qu'un bourguemaistre seul pouvoit Ie faire, ut

supra etc. — * Monsieur je vous prie de 2 choses : 1° qu'il

écrive mon compagnon; nous sommes ré^us sur ce pied

a Amsterdam d'être deux; 2° je ne disconviens pas de

payer quelque chose, soit ƒ 100 ou / 150, mais ƒ 450

c'est trop. Si mr, Lebreton peut obtenir cela de mr.

Tripp ') je luy auray beaucoup d'obligation. Je devois

dire tout cela a mr. Lebreton , mais ayant été chez luy,

il me fit dire qu'il n'avoit pas Ie temps de nous parier

ny a l'un ny a 1'autre, et qu'il nous feroit dire quand

il Ie pourroit.

Copie (ïune lettre écrite Ie même jour au R. P. Ange *)

en réponse de la sienne.

Samedy l'apres diné sur les 4- heures j'alla\' voir Ie

sécretair de mr. Ie gd-officier. Je luy demanday en quoy

nous avious offensé mr. Ie Schoulte. Il me dit, que nous

J) Trip was Burgemeester van Amsterdam.

2) Deze R. P. Ange za! waarschiji)lijk tteweest zijn Je Karmeliet de

Wacquant , wiens kloosternaam was Angelus a Jesu Maria, huiskapelaan van

den Keizerlijken gezant in den Haag, ]5aron van Heems. Hij was zeer werk-

zaam in de zaken van de Missie, stond geruimen tijd den Apostolisclieu

Vicaris vun Bijleveld in het bestuur der Missie ter zijde (zie Bijdr. Deel

I, pag. 195) en bad grooten invloed. Daarom zal père de Breill} in deze

netelige zaak zijn toevlucht tot hem genomen hebben.
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avions des jaloux : inais encore, ([ue nous iinputent ils?

u(\nQ vous ave/, iin coinj)ntxn()n unn éciit dans les livres.

Je luy dis, (|iie j'avois la pennissiun de mr. Trippo :

niais d' j)as écrite[?] Il jious a dit luynicme, quo

cela n'étoit pas nécessaire. Le sécretair ni'a dit : mes

honnêts gens
,

j'ai accommodé votre aftair , votre église

ne sera pas f'ermée, mais il füut donner a mr. le Schoulte

des gants, et des épingles , et cela dans l'esjjace de 2

jours, sans quoy vous serez interdits.

La lettre de Votre Rov. est arrivée apres

les vèpres. J'ay été avec le père Hilarion chex mr. Le-

breton ; il m'a fait dire, qu'il ne pouvait me parier.

Mais quand pourrois je revenir? — je vous le feray sa-

voir, me fait il dire. Ce qui m'a fait plus de peine c'est

qu'ayant dit a mr. le sécretair : du moins que mon com-

pagnon soit écrit dans le livre du grand officier , il dit

qu'il ne le pouvoit ny luy ny le Schoult, qu'il n'y avoit

qu'un bourguemaistre qui pu conceder cela : employé/-

vos amis aupres de quelqu'un d'eux.

Votre Reverence voit
, que je n'ay pu pas employer

d'autre que mr. Lebreton. Ayant fait les premiers pas

pour me faire recevoir ce serait le choquer que de ne

pas s'addresser a luy pour le faire agréer tout-i\-fait,

J'espère que votre Rev"^ luy verra encore jiour luy faire

connaitre le besoin que nous avons de son sécours, pour

nous mettre a couvert des vexations, qu'on me fera con-

tinuellement a ce sujet car c'est a cette fin qu'on forme

tant de difficultés ])0ur Tinscrire. Votre Rev" niême y

est interessée puisque c'est elle qui a fait agréer le dit

père pour mon compaiinon en se servant de mr. Lebre-

ton. Je suis tr. Rev. père

Vot. tres humble serviteur

Th. de Breilly.

D'Amsterdam ce 1" Mars.
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Origine de Ig peine quon nous fait en Mai's 1722.

Nous avoiis dans notre voisiiiage une église. .Tusqu'tx

la mort de Mr. Vandenbergeii , qui est arrivée Ie mois

dernier de février 1722, nous avons été tranquils ; mais

depiiis sa mort on a mis a sa place un Janseniste ni3mmé

mr. Prime, chapelain cy devant de mr. Crijs. Comme
Janseniste plusieurs personnes de sa paroisse cy devant

1'ont quitte pour venir a moy , scl. mr. v. de Zee, m"*

Crocselle, m"^ Gorse ; et mr. v. Lingerberg n'y va plus

du tout. Cela luy a fait de la peine, et pour se venger

il me fait inquiéter par les magistrats. C'est ce qu'il faut

entendre par ce mot que mr. Ie sëcretair du Schoulte

nous a dit, qu'il y avoit de jalousie contre nous, que

nos divisions nous nuisoient, surtout dépuis l'atfair de

mr. Stenoven.

N.B. Gens qui m'ont deservis dans eet affair :
1" mr.

Prime ou Crijs; 2° mr. Overoude et sa fiancée a cause

de la correspondance ou je suis avec mr. Vanlingenberg,

qui a promis qu'il n'iroit plus k cette église ou vont Ie

dit seigneur et ditte fiancée; 3° mr. from ') qui

aura peut-être dit, que nous étions riclies, que nous

feinions les pauvres, et que pour obvier a cela il s'offroit

a avancer la somme qu'on nous démandoit (scl. de 450 fl.)

et qu'il a fait; car s'il ne l'avoit avance et promis de

donner en 2 jours, du moins m'auroit on donner Ie tem])s

de la chercer et sous ce pretexte d'agir auprês des amis

pour dissiper l'orage. ^)

P. A. VAN DEN Boscu , Rector.

1) De naam van Frumcüteau is door den schrijver zfdf o|) deze wijze

afgekort.

2) De eenigzins voorbarige vriend Fromciitcau schijnt wijnkooper te zija

geweest. Tusschen ernstige gebeurtenissen in staat in het boek , slechts door

een paar streepen afgescheiden: ie 8""' may 1722 j'hv envojé a utrecht

a Md"'= Bauduyn 70 bouteilles de vin bourgogne, fourni par mr. Froinen-

teau; il les fait payer 18 la bouteille [18 stuivers] Les 70 font fl. 63;
pour les frais du scel et du 1'indrage et du batteau 2 fl. total 65 fl.
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MEDEDEKLINGEN.
In (Ifi X"*", (lezer (liiijcii vorsclioiR'H, aHevorino: van ile rerslaf/t-n

oinlnid 's Rijks iier:fii//t-li/if/c/i o/in (ïcschii-i/cnis en Aurisl [voorlian-

ileii in het l?isschopi)clijk MiisoumJ , wordt oen zeer belangrijk op-

stol fjevonden , een zestigtal l)lailzij(leii ijroot , over het Klooster

van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft. Wij mecnen
onzen iezeis ^eeii ondien-t Ie doen door de niededeclirif; van d(!n

//Inhoud", jrclijk die door den selirijver zelven even zakelijk als

beknopt am zijn o];3lel is tocgevoej^d.

I. Üe (ichouwm in hun Ivrjenwoordufen tdcslanil.

Liggiuf,' (Ier gebouwen (Kn/.erue en Prinsenhof). — Historisclie zaal

en portaal. — Voormalig Charitaathnis. — De Fransche kerk.

II. Dr (jchoiiwcii nh bcziltimi van lui St. Aijntha-conwul.
Bronnen. — De .stichting. — Vestiging op het tegenwoordig terrein.

— Insluiting der zusters. — Het convent gecxinieerd. — Aantal zus-

ters. — Kleeding der nonnen. — Kapel en altaren. — Aanzienlijke

zusters en beroemdste prior.s. — Rijkdom van het gesticht. — De schil-

der Ileemskerck. — Schilderstuk van Erasmus. — Logement en Refec-

torium. — Inrichting der kapel. — Woning van den prior. — Eigen-

dom der gebouwen en kloostergoederen na de omwenteling.

III. Üe r/cbouwcn ten tijde van Prins Willem I.

Vestiging van deu Prins. — De Prins en Musius. — Vertrekken

door den Prins bewoond. — De kloosterkerk wordt hofkapel. — De
kapel als scherm-<chool. — RegeeringscoUeges in hot klooster (de Spin-

kamcr). — Bewaarplaatn der laiidsarchieven. — Vertrek der Kegcerings-

collegies uit Delft. — De conciërge. — Schenking van het S. Aachten-

conveut aan den Prins. — Lijfrente voor Prins Frederik Hendrik. —
's Prinsen moord. — Vlucht van den moordenaar.

IV. De (lehoKwen na \s Prinsen dood lot op onzen lijd.

Vertrek van het Vorstelijk bof. — Ilooge gasten in het Prinsenhof.

— Aanzienlijke bewoners van het voormalige klooster. — Do groole

zaal in het Prinsenhof. — De schilder Lconard Bramer. — Vergade-

ringen der Synode. — Concertzaal. — Het gezelschap „de Eendracht"

en de
,
.Sociëteit der oecononische Tak." — De Fransche kerk na 1586,

— Lakenhal. — Saaihal. — Charitaat- en Weduwenbuis. — De La-

tijn.sche school en liet Fraterhuis. — De letter Y. — De armenschool.

— De gebouwen als militair verblijf. — Het Departementaal Bestuur

van de Delf.

V. De restauratie en de openiuij van de Histnrisc/ie zaal

in het Prinsenhof.

Ellendige toestand. — Groen van Prinstercr in 1850. — Gedichten

van den Heer J. C. Perk. — Rapport van den ingenieur Musquetier. —
Rede van Baron Sloct tot Oldhuis. — Rede van Minister Thorbecke.

—

Rede van M' J. van Lenncp. — Antwoord van Minister van Reenen.

—

Professor Kist. — Holland op zijn smalst.*) — Kede vnn den Heer

J. J. van Kerkwijk. — Gelden voor de restauratie op de begrootiug ge-

bracht. — Overleg met den Minister van Oorlog en het Gemeentebestuur

van Delft. — Tentoonstelling op 10 Juli 1881 in de groote zaal. —
De restauratie, liepaling van den stijl. — D^ P. J. F. Vermeulen over

Musius. — Antwoord van Minister Heemskerk. — Beschrijving dor

gerestaureerde zaal. — - Tijdelijke opening op het feest van Hugo De
Groot. — Opening.

*) Het beroeiiidi- artikel vau Jlir. M' Vict. de Slucrs in ZJc ök/.?, jaarg. 1873,

tegeo de verwaarlozing ouzer vaderlandsche monumeuten van Geschiedenis

en Kunst.
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NAAMLIJST

W. C. PRIESTERS TE AMSTERDAM IN BEDIENING

EN ALDAAR OVERLEDEN.

(Vorvolg van Deel XVII , blz. 94).

Vooraf veroorloven wij ons eene enkele verbetering en

bijvoeging. Blz. 89 van Deel XVII staat dat Sybrandus

Sixtius de opvolger was van Marius. Men gelieve deze

schrijffout te veranderen in „voorganger^ — Op blz. 82

hebben wij het jiortret van Olaeus opgegeven als geschil-

derd door iV. 31oyaert. Een belangstellende schreef ons

:

//ZOude het portret , zooals het in de pastorie van S. Catha-

*rina hangt, wel zoo zeker van Nic. Moyaert zijn?" Wij

antwoorden: omdat de gravure van Matham, welke bijna

niet afwijkt van de schilderij, aangeeft //N. Moyaart pinx."

zoo gaven wij genoemden schilder op als maker van het

portret. Bij herhaalde vergelijking echter met de twee

schilderijen ude keuze van een vryer^'' en „Regenten van het

K Oude Mannenhuis'^ , welke hier op het Rijksmuseum

van dien grooten , doch helaas weinig bekenden meester

zich bevinden, moeten wij eerlijk bekennen wel wat te

bout ons verklaard te hebben. Zooals men weet was

Moyaert ,/een nabootser van Elsheimer." Rembrandtiek

nu is de schilderij van Olaeus volstrekt niet. Als M'' A.

D. de Vries Azn., zelfs het portret van Marius op 't Be-

gijnhof, dat van de hand van Moyaert moet zijn, in de

Gids, van 1876, 3' deel, blz. 545, noemt «onbeduidend

*en zonder uitdrukking", dan durven wij niet langer onze

mededeeling handhaven. De uitvoering van Marius en

Olaeus verschillen nog hemelsbreed. In den met veel zorg

liljdtageii Gesch. Bisd. r. Haarlem. XVII^ Deel. 11
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bewerkten catalogus der ^^ Historische Tentoonstelling van

(/Amsterdam 1876" heeft men dan ook den naam van

Moyaert niet durven noemen. Waarschijnlijk zal de schilderij

een copie zijn naar de gravure, want van overschilderen is

hier geen sprake. Wij wenschen voor de Katholieke geschie-

denis van Amsterdam dat de origineele schildi'rij van Olaeus,

tegelijk met die van Steven Gracht, nog eenmaal plaats

moge nemen in de rij van opvolgende pastoors, welke de

zaal van de pastorie der S. Catharina-statie opluistert.

Blz. 7 7 van genoemd deel. Men gelieve achter Leen.'

dert Marius nog te lezen ; In de verzameling van het

Zeeuwsche Genootschap bevindt zich eene zeld/.ame gra-

vure van Marius </G (?) Moyaert pinx , C. Gousblom se.

//Fred. de Witt exc." De pastoor van het Begijnhof is:

zittende in wit priesterlijk gewaad met een boek in de

hand, vóór een altaar. Het onderschrift luidt: ,,. Deneer-

^waardig Hoochgeleerden Heer Leonardus Marius van der

/,Goes, Docter en Professor in de godtheyt, overleden te

i^ Amsterdam xviii October Anno 1652 out synde 6t

yjaren." Deze gravure is noch bij Muller of Dela Rue

vermeld en bevindt zich in geen der rijke portret- ver-

zamelingen van den r Amstelkring" of van het Bissch.

Museum te Haarlem. — Bij de hierboven beschreven

gravure bevindt zich een prentje , waarop gegraveerd :

Christus met de doornkroon en een glorie van goud

;

van onder staat gedrukt A. Voet, van achter is met de

hand van Marius geschreven :

Maria Jacohi.

Gekroonde hooft

Bedroefde hert

Zyt gy myn troost

En weerd myn smert.

L. Marius 1649. ')

1) Deze bijzüDderhedcn danken wij den WelEd. Heer J. G. Frederiks alhier,

uit M' M. F. Lantsheer en F. Nagtglas, Zeelaudia Illustrata. Deel I.
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Blz. 80, noot 1. De twijfel omtrent het advokaatschap

van David van der ^fl/e is uit den weg geruimd. Dank

zij de welwillende mededeeling van den heer Rijksarchi-

varis , kunnen wij melden, dat gevonden wordt in het

//Register der advocaten bij het Hof van Holland gead-

^mitteerd : H' David van der Mye Amstelod. 4 Decb.

*1653. Noto. Dat David van der Mye heeft syne brieven

«/geobtineert van de academie van Leuven, eude alsoo

//die maer waren onderteykent by den Bedel , ende maer

it/eene attestatie scheen te zyn van de promotie , ende

#geene brieven van de promotie selfs ; hebben de heeren

/yvan den Rade gedifficulteert denselven den eedt als ad-

//vocaat af te nemen, meynende dat hij andere brieven

//halde inhoudende een paepschen eedt die alhier aen-

//Stotelick is, dan naderhand gehoort hebbende dat hy

//geene andere brieven en hadde ende dat hy noyt zoo-

i/danigen eedt liadde gedaen als andere brieven wel in-

//iiouden, is goetgevonden dat hy daerop zoude worden

i^geatmitteert."

Blz. 89 Wilhelrmis de Sioart. In de Dietsche Warande,

S' jaarg. 1890, blz. 87 komt voor: 12 mei 1678 Rev.

Dom. Wilhelmus de Sivarte, doopgetuige van Anna, doch-

ter van Bernardus Smet en Geertruida Schaap. Hij wordt

daar genoemd de neef van vaderszijde.

Amstcrilam , Maart 1890. 15eunarü J. M. de Bont,

//Alewyn. M' Symon , onsse Pastoor begr. den 23

«augusty 1573, noch de groot kloek." O.K. Geen kosten

zijn voor deze begrafenis uitgetrokken. - Hij werd ook

geheeten u Symon Slechte Hij stichtte in de Oude kerk

een kapelletje met een /, sierlyk iMariaes beeltje." De

geusgezinden maakten op hem een schimpdicht in 156G,

en het beeldje moest het bij de beeldstormerij ontgelden.
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Weyn Okkcr, huisvrouw van Jurjaii ter Mooie door fle

kerk jTnande en dit beeldje in het ooir krijgende, begon

//uit haat tegen de lloomschen met haer toffel daerop te

/r/smyten." (Domselaar VI, blz. 21.3). Hij was eerst kape-

laaii daarna pastoor der Oude kerk. In 1509 wenschte

hij het ])astooraat neder te leggen „overmits die sobere

ffprofyten, waerop hy hem nyet bequaemelicken draegen

ff mach" , doch de vroedschap wilde hem behouden en

schonk iieni ,,een gratuiteit" van dertig gulden, waarvoor

hij beloofde, de eerste vijfjaren althans nog niet te zullen

heengaan, (ter Gouw, Gesch. v. Amst. V, blz. 105).

j/Ariaens. Heer Jan, begr. den 15 Augusty 1574

„f
4_7_" O.K.

,/ Bartholb:meus. Pastoor M^ begr. den 28 augusty

^15 73 ƒ 4-7- noch de groot clock ƒ 6.-" O.K.

/, Bell?:flam. Henricus, in de Calvcrstraet, in de

jfkerk 't Boompje. Hooge choor n" 24 ƒ 16.- o uur lui-

dden ƒ 10.10. 3 februarij 1778.'' O.K. Franciscaan. Mede-

werker in „'t Boompje\ waartoe hij 23 Aug. 1758 de

admissie kreeg van de stedelijke regeering. ') (B. XIV,

blz. 185).

1) Daar wij gebruik inaal<tcQ van de „Naamlijst der Roomsche Priesters

„te Amsterdam door den stedelijken Raad ioeyelaten tusschen 1730 f« 1794"

door A. V. Lommei, S. J. (Zie B. XIV, blz. 177), zoo ziju wij genoodzaakt

eeue benierkinj; (e moeten maken op „De toelating der Roomsche Priesters

gin Amsterdam tusschen 1730 en 1794, door B. II. Klönne." (Zie B. XV,

blz. 21). De Zeer Ecrw. Schrijver van „De toelating enz." zegt: „dat de

„priesters, die eenmaal in de stadwaren toegelaten dit voorrecht behielden

„zoolang zij er verbleven ; zoodat bijv. een kapellaan bij zijne bevordering

„tot pastoor zich niet opnienw bij de Burgemeesters behoefde aan te mel-

rden. De toelating geschiedde »tot wederzeggens" toe. Slechts twee uit-

„zondcriügen komen op deze regel voor : Basilius Lejeune en Henricus

„Mil'tus , die nogmaals het formulier moesten onderteekenen." Voor mijne

studie heb ik die authentieke lijst, berustend op het Stcd. Archief alhier,

moeten naslaan. Ik zocht echter te vergeefs naar die irtwee uitzonderingen",

want niet alleen Lejeune en Milius , maar bijna alle priesters, die hetzij

van statie veranderden of van kapelaan tot pastoor bevorderd werden, moes-
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//BoONE. Albertus, op de N. Z. agterburghwal int

„stadluiys van Hoorn / 8.- voor 't ligt ƒ 2.10. 12 noveni-

,/ber 1727." N.K. Dominicaan in nflel stadIniis van Hoorii''

van 1698 tot 1727.

»BoONS. Gaspar, ƒ 8.- 4 uuren luyden / 2.16. 2

„Juny 1762." N.K. - Franciscaan. Geb. te 's Bosch 1707.

(A. IX, blz. 63). Medehelper in de statie „Afozes en Aron^^

van 1739 af tot aan zijn dood, welke voorviel 27 Mei

1762. (Arch. genoemde statie). In deze statie hangt zijn

opdoek geschilderd portret: staande, links, in bruinen ')

teu wel degelijk opnieuw het formulier ten stadhui/.e komen onderteekenen.

Om slechts te noemen : J. B. Wvnans had getefkend 27 Oc(. 1730 als

kapelaan iu jrde Posthoorn" en moest o])uieu\v teekeuen 6 Maart 1754 bij

zijne bevordering tot pastoor van het Maagdenhuis. — Thimotheus Ewald

22 Aug. 1748 als kapelaan in „'t Duifje" en 14 April 177? als pastoor

van het Begijnhof. — Cornelius van Vliet 9 Aug. 175 7 als kapelaan op

het Begijnhof, 30 Oct. 1767 ais pastoor in *de Papegaai," — H. T. Hek-

kingh 15 Sept. 1774 als kapelaan in „de Posthoorn", 1 Juli 1785 als

pastoor in „de Liefde." — J. B. Schorrenberg 5 Mei 1746 als kapelaan

in «-de Pool"' en 19 Aug. 1762 bij zijne bevordering tot pastoor dier

statie. — M. v. Wyngaerden 5 Jan. 1758 en 14 Oct. 1772. — J. Hege-

man 26 Novb. 1776 en 8 Feb. 1793. — Theod. Bastian 16 Feb. 1792

en 12 Juni 179?.. — H. Beukman , Wilh. Boom, Jos. Maju, H. Grevingh,

F. L. Spoor, G. Pyselman , G. Hegemau , J. Francken , T. Broeckaert enz.

enz. moesten opnieuw teekeuen , ja zelfs J. A. Offerman moest wel drie-

maal het formulier komen ondertcekeuen : 28 Juli 1778 als kapclaau in

„de Posthoorn", 28 Mei 1782 als pastoor van 't Maagdenhuis en 12 Mei

1789 ais pastoor in „het Duifje." Een enkel uitzondering op de regel, dat

alle priesters bij verandering of bij bevordering opnieuw hun naam oj) de

lijst moesten zetten vindt men bijv. bij J. C. Hoefkens en bij Nicolaus van

Rheuen, doch het M.S. van Burgemeester Deutz (zie B. XV, blz. 229) leert

ons, dat, al teekenden beide genoemden niet tweemaal het formulier, zij

wel degelijk voor Eurgemeesteren moesten verschijnen om een nieuive acte

van admissie te verkrijgen. De admissie-acte was het gevolg van Je onder-

teekcning of zooals bij Iloefkens en v. Rkenen blijkt, van het doen der

belofte in Burgemeesterskamer. Van uitzonderingen in den geest door den

ZeerEerw. Schrijver bedoeld is geen sprake.

1) Sommige paters dezer statie, ofschoon den zwarten toog dragend ,

werden in bruinen toog afgebeeld , waarmede op het bruine habjt ge-

doeld werd.
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toog met j)nnk , rochterliaiid oj) de borst, linkerhand op

een boek. De stedelijke admissie als socius kreeg hij eerst

2 Maart 171-6. (B. XIV, blz. 181).

,/ Broers. Jacobus, ƒ8.- voor 't ligt ƒ 2.1ü. 26

„februnry 1 737." N.K. Grafnummer G. 1 1 l '). Medehelper

in de statie^ » Mozes en Aro7i'^ van 172 2 tot aan zijn dood.

Bij zijn overlijden was hij 40 jaar oud, waarvan hij 26

jaar in zijn orde doorbr.icht. (Arch. genoemde statie). De

stedelijke admissie kreeg liij 25 October 17-'U). (B. XIV,

blz. 178).

//CoppELAER. TheodORUS, S. Anth. breestraet in de

,Moses en Aronkerk. Noortzyde ') n" 49 ƒ 8.- 3 uure

«luyden ƒ 10.10. 27 maart 1776." O.K. Franciscaan. Geb.

te Driel (A. IX, blz. 63). Medehelper in de statie „Mozes

ucn Aron'' van 1746 tot aan zijn dood, 23 Maart 1776.

(Arch. genoemde statie). De admissie der stedelijke re-

geering ontving hij 1 Novb. 1716. (B. XIV, blz. 182).

//Daazenberg. Den Eerw. Pater Joannes, uyt de

//Spinhuyssteeg , voor 3 uuren luyden met de groote klok

„/ 18.10. 7 november 1700." O.K. Pater Augustijn in

ude Ster." Hier wordt bedoeld Joannes Dautzenberg, die

22 Sept. 1746 door de Magistraat toegelaten werd als

kapelaan in „de Ster.'' (B. XIV, blz. 182).

„DuYN. JoAXXES, pastoor ƒ 8.- 17 mei 1753." E.K.

Grafmerk OC. Pastoor „hnyten d' Utrechtse poort.'' (Zie

mijne beschrijving dier statie, thans II. Willibroi-dus bui-

ten de Vesten . in B. XVII , blz. 42). Komende van Hoorn,

ontving hij 5 Jan. 1752 van de stedelijke regeering de

toelating //Omnie en binne dese stad en derselver juris-

, dictie." (B. XIV, blz. 183).

1) In dit graf ligt ook bcgr.Tven 1'atcr Joannes Radumakcr.

2) In ilit graf liggen ook Conradus Metlens , Joh. Franc. Voornen en

Petrus fFooriman.
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//Gherytsz. M' Jan
,
pnstoor in Sinte Pietcrs gasthuys

ucWe H in Junyo 1567, begraeven opt rhonde bagynliof

</hy heeft gheliat die groot kloek/' P.-" - De plaats,

waar het Sint Pieters-gasthuis gestaan heeft, wordt ons

nog herinnerd door de Sint-Pieterspoort, met de sleutels,

in de Nes.

, Grasper. Henricus Josephüs, / 8.- 3 uuren luy-

,,den / 2.2. 18 feb. 1734." N.K. Grafnummer D. 208.

Bekeerd Jansenist. Geboren 1079. Eerst kapelaan bij den

Aartspriester v. Wyckersloot in de kerk „de Pool", alwaar

hij A° 1722, vol ijver voor de Kerk, zijn eerste preek

hield over de gehoorzaamheid aan het wettig kerkelijk

gezag verschuldigd, hetgeen de verbittering en ergernis

der Jansenisten opwekten , die bij de regeering wisten te

bewerken dat hij geschorst werd. (B. III, blz. 223). Hij

werd verplaatst naar Bullewijk, van waar hij in 1728

terugkeerde naar Amsterdam. Van 1728 tot aan zijn dood

was hij pastoor in de kerk „de Lely''\ later de statie van

S. Catharina. [lij was , Capituli Cath, Harlem. Canonicus"

(A. I, blz. 311). Toen de Ap. Vicaris Joannes v. Bijle-

velt in 1719 de algemeene invoering van één en den-

zelfden Kathechismus voor de geheele missie noodzakelijk

achtte, vond zulks niet overal medewerking. Pastoor

Grasper o. a. wordt beschuldigd van //ongehoorzaamheid,

//wijl hij pastoor geworden , nooit den Mechelschen Kathe-

//chismus heeft willen gebruiken, zooals hem bevolen was."

(B. VI, blz. 34 7). Bij M. komt zijn portret voor onder

n° 6108. - O. aet. 55. In genoemde pastorie hangt zijn

portret, op doek geschilderd: en face, met pruik, bre-

vier in rechterhand.

«Glabbais. Pater Aegidius de '), van de breestraet

„f 8- 31 December 1722." O.K. Franciscaan. Geboren

1) B. V, blz. lil noemt hein verkeerdelijk Henricus.
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te Brussel 1647. //Vayer" in de statie Mozes en Aron.

Praefectus Missionis. (B. II, hlz. 2fil). D. //facuiuius et

//veheinciis concinnator ac zelosus, Ilnnc .Tos. Cousehaut

/,pr()v. apost. Mar]., sccuinliim concordata adinisit." Met

betrekkiiiii tot de beschuldiging, ingediend hij den Paus

en de Congregatie tot voortplanting des Geloofs, dat hij

den Ap. Vicaris niet geheel erkende en dat hij eigenmachtig

handelde, leze men zijne apologie \'i Febr. 1720 aan den

H. Vader , waarin hij in de weerbiedigste en nobelste

//bewoordingen zich verklaart" (de Studiën , 1 8^ jaarg.

,

blz. 478). In de pastorie der statie Mozes en Aron hangt

een groot schilderstuk van Jacoh de Wit, voorstellende:

de Glabbais gekroond door zijn Provinciaal bij gelegen-

heid van zijn Jubilé. Bij M. komt zijn portret voor onder

de nummers 1867 en 68. O. 71. Na zijn overlijden werd

zijn portret in koper gebracht. Uit het onderschrift leest

men, dat hij was //gewesene Vicarius , des Eerw^'^" P.

//Commissaris Generael Secretarius, Guardiaan, Superior

//der Missionarissen, Definitor van der Nederduytsche Pro-

//vincie, Visitator van Saxen en Westphalen, en van de

//Missien derselver H. Orde in de Vereenighde Neder-

ii,landen daedelijcken Apost Prefect: vierende den 8 De-

//cember 1717 tot Amsterdam syn Jubilé van vyftigh

//jaeren Religieus. Overl. binnen Amsterdam de 26 De-

/>cember 1722 in den ouderdom van 71 jaaren , van zijn

//professie 53, zijn priesterschap 17 en 't vierde van zijn

//Jubiljé." 35 jaar ') lang hediende hij de statie Mozes

en Aron, /,welke hy met allerhande kostelykheden en

//cieraden zochte te verryken."

//Halman. Henricus, komende van de Huweeleiiburgh-

//wal ƒ8.- 15 Feb. 1669." O.K. - Geb. te Antwerpen

1632. Zijn vader heette Joannes . zijne moeder INIaria

1) A. 11, blz. i6U stelt zijne komst in Amsterdam te i.iut.
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Conincx. Jezuiet. In 1664 kwam hij te Amsterdam als

mecleliel|)er van Augustyn van Teylin^cn. (Studiën, Pjaarg.

blz. lil). Kij schijnt bij genoemden IMissionaiis ingewoond

te hebben. Vondel dichtte bij zijn dood: „Lycl<dicht op

,/den eerwaerdigen Vader Ilenrick Halman, Prier.ter van

«Jesus Sociëteit." Uit die dichtregelen blijkt dat hij /, noit

*ruste, tot dat de doot zyn' yver bluste." In N. is zijn

naam niet ingeschreven.

,/Harinck. Heer Cornelis, priester, begr. 17 Augusty

,/I573 /4.7 betaelt by Jan Verduyn, als voocht." O.K. -

Onder de regeeringspersonen van Amsterdam treft men

in de zestiende eeuw het geslacht ^Haring" aan, dat ver-

want was aan de familie //Oly."

ffHuYSMAN. Cornelis, ƒ 15.- voor 't ligt ƒ 2.10. 2

,/Uur luyden ƒ l.S 2 augustus 1730?' N.K. - Geb. te

Amsterdam. Was in 1701 ,,. onderpastoor te Amsterdam"

zooals blijkt uit het beruchte smeekschrift ten gunste van

Codde. Hij zag, met zooveel anderen, zijn misslag in,

want 25 Nov. 1730 verklaart de //bailluw van Esselyker-

//woude" dat hij , niet is van het gevoelen der sooge-

//uaarade Jansenisten." (B. XIV, blz. 68). Hij was pastoor

te Rhijnsaterwoude. Op de ,/Naamlyst der Roomsche Pries-

//ters te Amsterdam door den steilelijke Raad toegelaten

„tusschen 1730-1791" (B. XIV,, blz. 177) komt hij niet

voor. Hij had dus waarschijnlijk hier geen pastoreele be-

diening. Hij was een weldoener van het R. C Maagden-

huis. (Zie Gesch. R. C Maagdenhuis, door v. Ryckevorsel,

blz. 77).

//Jansen. Bruno, in de Spiegelstraet ƒ 8.- 23 novem-

vber 1661." E.K. - Waarschijnlijk had hij hier geen

pastoreele bediening. In 1658 was hij nog pastoor te Rijp

en Graft. (B. VII, blz, 174). N. „R.D. Bruno Janssen,

//olim pastor in Tessel et Ryp et Gracht. Obyt Amst.

,/Novb. 1661."
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,/.Ta\ssen. Martinus, op (Ie cingel by de oude Spie-

/^gelstraet, 3 uuren geluyt niet de üroote clock / 2G.-

u9.S deel). 108G." O.K. - Pastoor der statie, gevestigd op

i/den cingel , het vierde huys van d'oude Spie^elstraet

vuoortzyde." (B. XIV, blz. 4.53). N. .Adm. R.D. Mar-

/rtinus Janssens , obyt pastor Amstelodami , 18 mensis

«December 1686." Mij was i>;eboren te Gent en bacca-

laureus in de theolonio. (v. Heusscn en v. Rijn, Haarl.

Bisd. l)lz. 193). Van Nov. 1678 tot April 1681 bediende

hij het Maagdenliuis. (Zie het register Gescli. Maagden-

huis). .Tosephus Cousebant noemde hem /,een vroom en

^welsprekend man." (Historie der Utr. kerke door Hoynck,

blz. 53).

#JoSEP. Heer, pastoor der leprosen begr. den 28 Jun-

,nius 1573 ƒ 4-7-" O.K. - Het Leprozen Huis had een

eigen kapel, welke in 1609 is afgebroken.

,/Kannius. Meester Claes, item opte ij' april is ont-

,/fanghen dat grafgelt ; de 18marcy hyr begraven 15 55

,,ƒ 4-7-" O.K. - Geb. te Amsterdam 1j04 en verwant

aan het Amsterdamsch geslacht Ka?) of' Can, dat na de

hervorming zoo echt Katholiek is opgetreden. Zijn vader

heette Jan, zooals blijkt uit zijn liandteekening berustend

in het Museum ,/.'\mstelkring" : ,/('laes Jansz. Can, prior

//van XI dusent maegden binnen Amstelredamme 151-3."

In zijn jeugd trad hij in dienst bij Erastuus te Basel en

was daar belast met het uitsclirijven van grieksche wer-

ken. (B. IX, blz. 424). Later tot priester gewijd werd

hij pastoor der Nieuwe Kerk en Rector van het St. Ursula-

convent te Amsterdam. Daarna pastoor van St. Gccriruid

te Spaarnwoude , alwaar hij overleden is. Zijn lijk werd

naar Amsterdam vervoerd , en zooals hierboven vermeld

in de Oude Kerk bijgezet. Zijn zeer schoon portret , op

paneel geschilderd , berust thans op het Begijnhof van

Amsterdam „\" 153+ aet. suae 30."
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ivKESSEL. BeneüICTUS VAN, op de niewe syts voor-

burghwal ƒ 8.- N.K. U Oct. 1661." - Pastoor op het

Hoedeinakerspad. (Zie mijne beschrijving dier statie B.

XVII, blz. 42). N. zegt: «R. ac Consultiss. D. Bencdictu

iyvan Kessel J. U. L. Deservitor loco dicti : acliter pau

,/en tuyn, obyt ibid. Octob. 1061." In mijne genoemde

beschrijving deelde ik mede dat va7i Kessel in zijne pastorie

overleden is. Deze uiededeeling blijkt nu onjuist. Vreemd

is het dat ook zijn opvolger Amhr. Flettenberg ,.'0\) de

yuiewe syts Voorburghwal" gestorven is.

wMartens. Gregorius , vryer, zoon van Gregorius

i^Martens, op d'oude heeregraft ƒ 8.- 18 novb. 1693."

N.K. - Jezuiet. In uDe S. Franc. Xav. kerk of Krijtberg

vdoor H. J. Allard" blz. 61 , wordt gezegd dat Pater

Martens in zijne statie (de Krijtberg) overleed. Hij schijnt

echter overleden te zijn op de Heerengracht bij de

Brouwersgracht in het Refugium ,,de Zoniiehloem.'''' D. //vir

//gravis et zelossus , secundum concordata admissus."

N. //R. P' Gregorius Mertens , Soc. Jesu , obyt Amstelo-

dami .... Novb. mission. ibidem 1693."

//Mettens. Conradus, S. Anth. Breestr. in Mozes en

,/Aron. Noordzyde n° 49 ') ƒ8.- 4 uur luiden ƒ 14.- 25

//maart 177 7." O.K. - Franciscaan in de statie „Mozes en

,/Aron." 27 Julij 1745 ontving hij de stedelijke toelating

als socius (B. XIV, blz. 181), — even voor zijn dood,

welke voorviel 20 Maart 1777, werd hij benoemd tot

,/Vayer." Hij stierf in den ouderdom van 66 jaar, in

het 41* jaar zijner professie. (Arch. Mozes en Aron). In

genoemde statie hangt zijn op paneel geschilderd portret :

links, linkerhand op de borst, rechterhand schrijvende in

een boek waarop : *Passio D"' Nostri Jesu Christi", voor

1) Zie de noot onder Theodorus Coppelaar.
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hem oen crucifix , achter een bibliotheek. //B. G. fecit

*1763." Volgens zijn bidprentje stierf hij 20 Maart 1777.

//Mulder. Joiiannes , op de brecstraet in de kerk

//Moyses en Aaron. Noortzy n° 337 / 15.- voor 3 uuren

vluyden met gr. kl. ƒ 10.10 12 october 1770." O.K. -

Franciscaan in genoemde statie. Hij werd door de stede-

lijke Regeering toegelaten als socius 19 Oct. 1759. (B.

XIV, hh. 185). Hij stierf den 12 Oct. 17 70. (Arch.

gen. statie).

tfPANCERAS. M' Willem
,

pater van Sinte Catrynen-

//Convent begr. int convent de 20 februario 1575 ƒ 4-7—

«,met die groot clock ƒ 6.-" O.K. - Wilhelmus Pancra-

tius was begiftigd met een fundatie op het H. Sacraments-

altaar in de Oude Kerk. (B. IX, blz. 134-).

, Poif^soN. d'Eerw. heer Arnoldus, komt van de haer-

//lemmerdyck, is 2| uur beluyt met de middelklok ƒ 22.1 O

„25 Juny 1674." O.K. - De statie welke hij bediende,

is mij vooralsnog onbekend, de straat waarin hij overleden

is doet denken aan het huiskerkje „hel Friesche wapen \

welke statie in 1687 verplaatst werd naar de Prinsen-

gracht i:de Posthoorn.'' N. geeft ook geen licht : #R, D.

,/Arnoldus Poisson , obyt Amst. 21 Juny 1674-."

,/PoST. den eerwaerden Pater Henricus vander, van

ffde S. Anthonius breestraet uyt de Moses en Aaron / 8.-

,/Voor 3 neren liiyden met de groote klok ƒ 10.10 19

,/fel)iu;iry 1716." O.K. - Franciscaan. Medehelper in de

statie ,/Mozes en Aron", waar zijn op doek geschilderd

portret hangt: in bruinen ') toog en met pruik. Ofschoon

reeds in 1740 in bediening (Arch. Mozes en Aron) kreeg

hij eerst den 18 October 1743 de stedelijke admissie.

(B. XIV, blz. ISl). Hij stierf in den ouderdom van 36

jaar, in het 14" zijner professie. (Arch. gen. statie).

i) Zie de uoot onder Qaspar Boom.
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,/PuTHEM. Pater Petrus van, / 8 - voor 't lio;t f 2.10

„12 Decb. 1738. Grafnummer Ü. 46." N.K. - Pater

Auuustijn in „de Ster.'" Hij kreeg 26 Oct. 1730 de stede-

lijke admissie als medehelper in genoemde statie. (B. XIV,

blz. 178).

,/Pyselman. Gysbertus, op de S. Anthony breedstraet

u'm de kerk Moses en Aron. Noordzyde n° 250 ƒ8.- II

,mei 1798." O.K. - Geb. te Utrecht 1 735. Franciscaan.

/yVayer" in de statie „Mozes en Aron^ van 1791 tot aan

zijn dood, welke voorviel 7 Mei 1798. Hij stierf in den

ouderdom van 61 jaar, in het 38*^ zijner professie. (Arch.

gen. statie). De stedelijke admissie als socins ontving hij

31 Dec. 1769, als pastoor 1 November 1791. (B. XIV,

blz. 187 en 194.). In zijne statie hangt zijn op doek ge-

schilderd portret: in toog en met pruik, linkerhand rus-

tend op een dichtgeslagen boek : Post fata superstes. Op

zijn bidprentje staat: «Hij heeft in zijn leven het huis

#des Heeren onderstut, en den tempel in zijne dagen

(/Versterkt. Hij heeft zorg voor zijn volk gedraagen en

/, het van het verderf hevryd."

//Rademaker. Joannes, ƒ8.- voor 't ligt ƒ2.10. 1

„Juny 1745. Grafnummer ') G. 111." N.K. - Geb. te

Amsterdam 4 Aucr. 1684. Franciscaan in de statie „Mozes

„en Aron." Socius van 1709 tot 1727, daarna „Vayer"

in genoemde statie. Mij stierf plotselings ten huize van

Jacob de Wit *) den 2 7 Mei in 63 jarigen ouderdom, in

het 43' zijner professie. (Arch. Mozes en Aron). In ge-

noemde statie hangt zijn portret, waarschijnlijk gemaakt

1) Zie de noot onder Jacobus Broers.

2) „De Rubens van zijn tijd." Geb. te Amsterd. 1695, overl. 12 Nov.

1754. „Hij was zeer ijverig, godvruclitig en liefdadig, hetgeen hem aan-

„spoorde, om verscheidene kerken der Roomschgezinden , zoo in Amster-

„dam, als in andere steden, met zijne kunsttafercelen te versieren." (v. Eynden

„en v. d. Willigen II, blz. 43). Menig kerk en hofje te Amsterdam bezitten
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door Jacol) (Ic Wit. Krijttookciiing , in bruinen ') toog

en met inuik. Bij M. komt zijn portret voor oiuler n" 1362.

Ü. aet. 1 (?).

ffSciiEPEN. JoANNKS Baptista , Roomscli pastoor, ƒ8.-

^8 Sept. 1762. Grafnummer OC. 41." E.K. - Geb. te

Amsterdam. In 17-26 was hij kapelaan in ,///('/ Duifje"

bij pastoor Cavellier (A. X, blz. '!?>), daarna pastoor te

Heemskerk van 1727-1-9. In 17 iO werd liij pastoor van

de statie uhet Duifje", waartoe hij de stedelijke toelating

ontving den 2 Juli 1719. (B. XIV, blz. 183). In de

Missionis Bat. Status van 1758 (A. VIII, blz. 346) wordt

van hem gezegd: /,laudabilis vitae sacerdos , et muneri

//suo unice intentus nee minime ineptus." Hij overleed

3 Sept. 1762. (Kerk. Nederl. 1850, blz 143). Volgens

i»Reg. aengegeven goederen de 20'" penn subject" (Arch.

Amst.) liet hij bij zijn overlijden na : een huis en erve

in de eerste Kattenburgerflwarsstraat , oostzijde, wordende

geërfd bij het Roomsch Kath. Maagdenhuis ti ƒ 1900.-

,/ScHlLMANS. (ScHiLLEMANS) Petrus ,
priestcr op cin-

»gel by de bergstraet ƒ 8.- 2^ uur luyden ƒ 1.15 28

öUovb. 1701-." N.K.- Dominicaan in de statie f/het Torcjitjey

Zes maanden voor zijn dood en wel den 2 7 Mei 1704

werd hij met nog andere priesters naar den Haag voor

de Staten ontboden , omdat hij , na de suspensie van

Codde, de II. bediening waarnam in zijne statie. De Jan-

senisten wisten hunne vervolging bij de Staten zoover te

drijven, dat laatstgenoemden 17 Juli 1704 de resolutie

namen „dat die priesters binnen hunne Staten de geeste-

//lijke bediening niet mochten uitoefenen." (A. I, blz. H2).

schilderstukken van zijn hand, waaronder genoemd mogen worden de Statiën

op de Boommarkl eu de Muzcs en Aron. In laatstgenoemde statie vond hij

zijn te huis, daar .schilderde hij o. a. de „zijkamer" en de bibliotheek. Wij

vonden zijn naam als getuige bij kerkelijke plcchtigliedcn dikwijls opgeteekcnd*

1) Zie de noot onder Gaspar Boons.
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N. /,R. P' Petrus Scillemans, ürd. Praed. obyt Amst.

„24 Novenibris 170k"

//ScnORRENBERGii. Jax Baptist VAN, PastooF in cle

„kerk „de Pool" Middelkerk n" 177 ƒ 8.- 3 uuren luy-

„den ƒ10.10 28 October 1791." O.K. - Geb. te Am-

sterdam, Pastoor in de statie „de Pool." Hij ontving de

stedelijke toelating als kapelaan in „de Pool" 5 Mei 1740

en als pastoor 19 Augustus 1762. (B. XIV, blz. 185).

In de Miss. Bat. Status wordt van hem gezegd : „vir

//lionestus nee ineptus'' (A. VIII, blz. 3-11). Op zijn bid-

prentje staat : //oud-pastoor der R. C. kerk de Pool, overl.

1-23 October in den ouderdom van 72 j. en ruim 10 m."

Volgens het „Register der 10'' penning" (Sted. Arch.) liet

hij na een aantal obligatien tot een bedrag van ƒ 19, '200

waaronder een ten name van Jacob de Wit a ƒ 1000.-

i^geerfd door vrienden (?) ab intestato." Zie ook B. II,

blz. 135.

„Schouten. Nicolaes, op Singel / 8.- 2 5 november

„1677." N.K. - De statie welke hij bediend heeft is mij

onbekend. Zijn naam komt noch in B. noch in A. voor.

N. „R.D. Nicolaus Schouten, obyt Amst. die 22 Novemb.

„1677."

*Stier(s). Johannes , vryer op de Cleveniersburgwal

„op 't oude manhuys ƒ 8.- 25 april 1701." N.K. - Hij

had waarschijnlijk in Amsterdam geen pastoreele bediening.

Hij was „pastoor aan de Quakel van 1695 tot .... (van

Heussen en v. Rijn, Bisd. Haarl. blz. 223). N. noemt

hem ook „pastor by d'Uythoorn aen de Quakel, obyt

„Amst. 21 aprilis 1704.." Bij zijn dood liet hij de vol-

gende goederen te Amsterdam na : „Een huys staende

„op de hoek van de Lelygraft en Keysersgraft aen de

„suidsyde daer de paeuw boven de deur staedt; een huys

„staende op de oude syds achterburghwal aen de west-

„syde schuyns over den pertonick (?) straet bewoond by
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//l*.uil (lo Gutteville. Do liolf't van opii liiiys op rle iiio-

/i/wondyk tussen de Kolkstecgh en Dirk van Assesteotili

//dacr de bonte bock iiythaniit. De helft van een liuys

ron achtei'woninglije inde Kolksteegh op de hoek van een

rgangh bewoond by bastiaen meyering. Een '/* V^^'^
^'^"

reen huys staende inde liaringpakkerye daer het mole-

,,paart uythangt. Een Obl. a ƒ 1500 - te samen ƒ8022.10"

In D. wordt hij genoemd -/Vir doctus."

«Tour. Thkophile ue la, ./'S.- 4. uren luyden ƒ 2.Hi

,,1 Juny 1779. Grafnummer D :3-20." N.K. - Carmeliet

in de „Fransche kerk''^ op de Boommarkt. Zijn klooster-

naam luidde // Theophile a S'" Clementey Zijn wereldlijke

naam was „de la Tour de Malenfré^ In de wandeling

werd hij genoemd ,. Pater van en van den Torend De

stedelijke toelating als socius bij Joannes Chrys. Girardot

ontving hij 21 Oct. 1757. Volgens de zilveren begrafenis-

penning, berustend in het museum n Amsielkring^\ is hij

den 2 7 Mei overleden.

wVechel. Petrus van, pater in de breestraet by avont

»begrave, noordzy 366 ƒ 10.10 18 novb. 1727." O.K.

Franciscaan in de //Mozcs en Aron." Hij is geboren te

's Bosch. Werd in (renoemde statie socius in 1698, en

pastoor in 1722. Hij stierf den 13 Novb. oud 6i , in het

43' zijner professie. (Arcli. Mozes en Aron). In genoemde

statie hangt zijn portret op doek gescliilderd door P. Koets:

in toog met pruik , rechterhand op de borst.

//Verhaer. Jacobus, op de grimmelse sluys. ƒ 8.-

vl5 feb. 1670." E.K. Geb. te Utrecht. Pastoor van de

statie vop de cingel , vierde huys van d'oude Spiegelstraet

,,noortzyde." (B. XIV, blz. 450). N. .R.D. ac M^ Jaco-

i,bus Verhaer, curam pastoralem habuit Amsteledami

,/ibidemque obyt circa Martium." Zie over zijn leven B.

I, blz. 2r;|.
, 426. Hij woonde even als zijn voorganger

Wilhclinus Bax op de grimnosser sluis.
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i^VooRNEN. JoFiANNES Franciscus, S. Anth. breestiMet

1,111 Moses en Aron ƒ 8.- Noordzyde n' 49 ') vier uuren

Juyden / 14.- 27 february 1777." O.K. - Geboren te

Utrecht. In 1734 kwam hij in de statie „Mozes en ArorC^

als socius , in 17 15 werd hij aldaar vVayer" en over-

leed 22 Februari oud 78 j. in het 50^ zijner professie.

(Arch. gen. statie). De stedelijke toelating ontving hij

echter als socius 18 Oct, 1743 en als pastoor 2 Juni

1745. (B. XIV, blz. 181). Op zijn bidprentje staat:

/, Jubilarius", doelende op zijn gouden feest als Francis-

caan. In genoemde statie hangt zijn portret, pastelteeke-

ning : toga met stool , linkerhand rustend op een boek ,

waarop: /,Jacob Xavery fecit Amst. 1764."

/yWooRTMAN. Petrus, Pater in de Moses en Aron.

„Noordzyde n° 49 ') / 8.- 3 uure luyden ƒ 10.10 26

,/Oct. 1791." O.K. - Geb. te Amsterdam 1729. Medehelper

in de statie „Mozes eri Aron'' van 1764 tot 177 7, daarna

ifVayer." De stedelijke toelating ontving hij 30 Mei

1764 als socius, en 11 April 1777 als pastoor. (B. XIV,

blz. 186 en 189). Op zijn bidprentje staat: ,, Deeze be-

/yprocving {zynde eene geduurige ziekte) heeft de Heer hem

//laten overkoomen enz." Hij overleed 22 October, oud

62 j. in het 40^ zijner professie. (Arch. Mozes en Aron).

In genoemde statie hangt zijn portret op doek geschilderd

door Perronneau 1771 : met toog en stool, linkerhand

rustend op een boek.

//WiNTERWijK. JoANNES VAN, van de Singel ƒ 15.-

„28 novb. 1673." O.K. Jezuïet. In N. komt zijn naam

niet voor. Zijn eigenlijke naam was Verhagen, een ge-

boren Amsterdammer, die naar den naam zijner moeder,

Maria van Winfersiotjck , in de Hollandsche missie veelal

bekend stond onder den naam van Joannes van Winiers-

1) Zie de noot onder Theodorus Coppelaar.

Bijdragen Gescli. Bisd. v. Ilaarltm. XVIU Deel. \%



17S

wijck
, gelijk hij zich zelven oiilerteekcnt. < )ok wordt liij

een enkele keer genoemd Delahaye. Zijn vader heette

Joannes de Koek. (de S. Franc. Xav. kerk, door H. J.

Allard, S. J., blz. 52 en 53). Hij woonde sedert 1663

in ,,(le Zonnebloem' en bediende <le Krijtberg van IGGt

tot aan zijn dood, welke voorviel 24 November 1673.

#ZiJPi:. FuANCiscus v.vnder , van de breestraet / 8.-

j^ll december 1G98." O.K. - Franciscaan. Socius in de

statie Mozes en Aron van I 688-1698. (Arch. gen. statie).

N. : ^R. P^ Franciscus van der Zijpen , Ord. FF. Min.

//Recoll. mission. Amst. obyt ibid. 12 decembris." Daar

hij 1 1 December begraven werd , zoo is 1 2 Decemb. als

sterfdag onjuist.

(Wordt vervolgd.)

MlTNl) A NT'S.

(Zie Bijil. Bisil. Ilaai']. Deel .\III, blz. 151).

Daar bij nader inzien is gebleken dat het opstel geti-

teld «Mnndanus"
,
(voorkomende in bovengemeld deel ,

blz. 1
")

1 en volgende) in hoofdzaak handelende over de

geschilderde beeltenis van dien bekeerling, op een mis-

verstand berust, wordt het, ten einde onjuiste gevolg-

trekkingen te voorkomen, hierbij in zijn geheel terug-

genomen.

//Arastelkring."

Amsterdam, 13 Dec. 1888.

(Ten gevolge van een niisveistarul nu eerst geplaatst.)
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AMBIIOSILS JOANNES PLKTTENBERG
EN

JOANiNES WANDELMAN.

In (Ie Bijilr. Deel XVII, blz. Ki , noot 3 , trokken wij

in twijfel of Joannes Wandelman ooit pastoreele functies

in de statie //Achter den Pauwentuin" thans „H. Willi-

brordus buiten de Vesten" gehad heeft. Deze twijfel vond

zijn oorzaak dat noch uit de doop- noch uit de trouw-

boeken iets van zijn pastoraat blijkt. Thans kunnen wij

mededeelen dat in de papieren van den notaris G. Tou

,

alhier, (Sted. Archief) onderstaand document zich bevindt,

waarin te lezen staat dat , Johannes Wandelman als pastoor

//in desselfs plaetse (van Plettenberg) is gesuccedeert."

Het stuk luidt

:

(/Alsoo de heer Ambrosius Plettenburgh , in syn leven

/, Pastoor van (de) Rooms catholycke gemeente, haer kerck

</houdend opt cuyperspat buyten de regulierspoort deser

ystede Amsterdam , onlangs is comen te overlyden en de

l/heer Johannes Wandelman als pastoor in desselfs plaetse

t/is gesiiccedeert , soo ist dat de E. Pieter Groenvelt en

«/Cornelis Noorman als geinstitueerde erfgenamen van heer

1/ Ambrosius Plettenburgh voornoemt uyt de vrye en libe-

»rale gifte, tot gebruyck van voorsseyde kerck oft ge-

//meente, in handen van ons ondergeschrevene kerckmees-

//ters oft regenten van deselve kercke overgelevert hebben

//de ondergespecificeerde boecken gecomen uyten sterffe-

,/huyse van gemelten heer Ambrosius Plettenburgh omme
„door den voursseyden heer Johannes Wandelman en syne

vsuccesseurs ten dienste van de voorsz. kerck en gemeente

gebruyckt te werden ten eeuwigen dage, met sulcken
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«verstande noclitcins indien de \oorn. gemeente hy ver-

^andering van tijt oft' aiidersints liaer kerck elders anders

jTinoclit houden, dat in sulck gevalle d'selve boeken in

,/de verplaetste kerck sullen moeten werden gebruyckt

ysonder daer van oyt te mogen vervremden mits dat door

t/de hr. Johannes Wandel man en syne successeuus tot een

«, eeuwige memorie voor de siele van voorsseyde hr. Am-

//brosius Plettenburgh jaerlycks 1 sielmissen sall moeten

„worden gelezen mits welckon wy kerkmeesteren voor-

// noemt desz voor ons en onsse successeurs hebben onder-

in teekent.

tfhuyden 4 november 1663."

Daar in de statie van den „U. Willibrordus buiten de

V Vesten" noch de bibliotheek van Plettenberg zich be-

vindt, noch (/jaerlycks 1 sielmissen" voor den schenker

gelezen wordt , zoo moeten wij aannemen dat er destijds

gewichtige , voor het nageslacht onbekende redenen be-

staan hebben om het Legaat Plettenberg - door Joannes

Wandelman aanvaard - later, ^by verandering van tyt

kO? andersints" toen de kerk elders werd gehouden ,

l/te mogen vervremden."

De bibliotheek, waarvan een gedeelte voorkomt op het

geschilderd portret van Plettenberg (Bijdr. XVII, blz. 45)

bestond volgens den bij ons berustenden catalogus uit

ongeveer 200 deelen, waaronder enkele, thans zeldzame

werken.

Amsterdam, Januari 1S90.

BERNAUD J. M. DE BONT.
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BIJDRAGEN

VOOR DE

KEllKELIJKl': GESCHIEDENIS VAN OUDEWATER.

Uit het testament van Aernt Hermans.

11 Mei 1508.

*Item ten anderen soe maeckt dese voirs. testator en

is sijn uuterste wille den susteren des convents van de

XI"' maechden binne Oudewater een halve viertellants
,

die hij leggend heeft in die zuutzijde van de Linscote ,

die Dirck Vinck nn ter tijt gebruijct , ter weste Henrick

Jansz. , boven en beneden die heeren van Sint Marien

t'Utrecht naestgelant sijn. Item noch denselve convent

een halve viertel lants die hij leggende heeft in den Broeck

en nu ter tijt selver gebruict daer die heeren van Oude-

munter te Uti'eclit mit die getijden tot en boven, en die

erfgename van Lndolf Janss. beneden naestgelant sijn.

Ende voer dese twee voers. halve viertellen lants sel dat

convent voers. ten ewijghe dage gehouden en verbonden

wesen te laten doen binne haer kercke alle sonnedagen

en alle heilige dagen die daer comen binnen der weke

een misse, behoudelicke dat die missen des convents noch-

tans altijt mede gedaen sel worden. Ende waert bij alsoe

dat dese voirs. missen alens nijet en gescieden als voer-

screven staet en daer gebreck in viel , soe sellen die

heijlige geestmeesters van Oudewater in der tijt wesende

dese voers. viertellen lants mogen na hem nemen en die
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üebruickeii tot behouf clun armen menschen soiider cni<re

verplichte aen seifgeii ofte toesetrgen des convents voers.

Item waert saecke dat dese voers. Missen aleiis nijet

gedaen en worde als voerscr. staet overmits mit saecken

en nijet overmits versiium, soe heeft voert sijn suster

als erfgenaem «^cconsenteert dat sij die selle mo^eii ver-

halen binnen derzelver weeken op eene wercke dach. Item

noch soe maeckt hij die sevon getijden binne Oudewater

een halve viertel lants die hij leLi<^ende heeft an die zuut-

zijde van de Linscoten, die Wouter Pieters. nii ter tijt

gebruijct daerbove Cornelus Willam Spruutz. en beneden

Wouter Pieterss. wedue mit haer naest<relant sijn. Item

noch die rechte helft van vijff mern;en lants die hij leg-

gend heeft op linschoterhaer met Huuch Henrick Geffens

gemeen, geheten die gheercampen , daer oest en noorden

den Joncker van hoerl. en zuutwart Lijsbeth Gerit Taets

wedue naest gelaiit sijn, mit allen sodanige conditie en

voerwaerden dat sij daervoer sellen laten doen ten ewijge

dage binnen der kercke van Oudewater twee missen ter

weke hetsij onder die prym of onder die hoechmisse of

als hem dat believe sal. Ende dese voers. missen wil hij

gedaen hebben van de priester die sint Jacobs dienst bc-

waert, en sellen denselven priester gunne en geven een

stede in die getijden te singhen ter tijt en ter wijlen toe

dat dat gilde van Sint Jacob rijcke noech is te leven en

te houden haren priester. Item noch soe maeckt hij dat

heijlichdom binne Oudewater twee rinss gulden current

eens. Item noch maeckt iiij alle die gilden in welcke hij

een broeder is een rinssche gulden current eens. Item

noch soe is sij uterste wille en maeckt bij consent van

sijn erfgenamen sijn natuerlicke soen als Jacob Acrtss.

nae sijne doot ut alle sijne gereetste goeden drie hondert

scilden acht en twintich groot vlaems voer elcke scilt ge-

rekent of achtien derzelver scilden 's jaers losrenten be-
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houdelijckeii dat hij ofte iemant van syiient wegen dese

voirs. losrente ofte penninge sellen mogen vercopen , ver-

setten, versellen ofte enige manieren ofhendicli oft quit

maken. Ende waert dat hij sterfde ofte oflivich worde

sonder enige wetachtige, hlivende, blijckende , levende

geboorte, soe sal die een helft van desen voers. drie

hondert scilden hebbe en horen die kerck van Oudewater

en die ander helft die heilige Geest tot behouf den armen.

Ende ist geboeren dat desselver Jacob Aertss. kijnderen

hadde en die kindere ofte kintskinderen ofF tot wat tijden

dat het geboren mach dat sij sterve sonder enighe wet-

achtifi^e, blivende, blijckende, levende geboerte soe sellen

altijt dese drie hondert scilden voirs. en ten ewygen dagen

gaen als boven gespecificeert en verclaert staet. Item noch

soe maeckt hij Alijt, sijii gerechte huisvron, die een helft

van sijn huissinge , alsoe viercant als sij se nu ter tijt

tsamen bewoenen haer leven lange en niet langer, ofte

hondert scilden uten gemene boel, daervoer acht en twin-

tich groot vlaems gerekent voer elcke scilt. Item noch

soe maeckt hij derselver huisvrouwen Alijt uten gemeene

boel tegen liet ....[?] tachtich scilden, viertien stuvers

vlaems voer elcke scilt gerekent. Item noch soe maeckt

hij Aechtgen Ghijsbartsd^ Baert sijne suster Machtelt vijf

en tvvijntich scilden eens, acht en twintich groet vlaems

voer elcke scilt gerekent, behoudelijken dat Baert sijn

suster dese voirs. penninge in hare bewaringe behouden

sel , ter lijt en ter willen toe dat sij hijlich of in een

cloester gaet ofte haer sel ven geeft in een staet daer sij

in bliven en sterve wil. Item noch soe ist sijn uterste

wille dat al alsulcke goeden als hij nae sijne doot after-

laat en Baert syn sustei' van hem te erve nemen sel

,

dat sulcke goeden alleen Harma Heinricks haer soen

nemen sel nae die doot Baert voirs. Ende waert bij alsoe

dat Harma voers. aflivich worde en sterve sonder wet-
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achtige, blivemle, blijckende geboerte soe sellen alle dese

voirs. goeden erve en gaan nacr recht van 8uit Holiant.

Alle dinck sonder argelist."

Argesihrcven tiit het Uijks-Arohief : //Der seveii getydcn-

bouck hiiiiicti der kcrtkc van Oudcwatcr", door

.1. Putman.

Lit het testament van Otto Anthoidsz.
,
poorter va7i

Oiidewater.

1507, 23 December.

Item soe heeft hij gemaect bij consent van sine vader

en is sijn nterste wille, als dat daer sullen geselden voer

hem en sijne vrienden twee missen ter weeke binne der

kercke van Oudewater ewelicke altijt en ewich duerende,

en om dese twee misse ter weecke voers. te late gescien

en ten ewijge dage te onderhouden soe heeft hij daertoe

gemaect en besproke een viertel lants die hij leggen heeft

op die rugeweijde daer oestwart Henrick IJsbrants en

westwart Fije Damiaens wedue mit haer medeplegers naest

gelant sijn mit eijge en erve, welcke viertel lants men

lossen mach mit liondert scilde , aecht en twintich groot

vlaems gereeckent voer elke scilt, na die valuacie van

Holiant in den jaer vijftien hondert en seven. Item noch

soe maect denselve testatoer tot dese twee voers. misse,

omdat sij nimmer te wel gedaeii sullen worde en onder-

houde een verl , gelegen op deselver rugeweijde voers.,

daer Ghijs Tibbes oestwart en Dirck Jan Luijtes west-

wart mit eyge en erve naest gelant sijn. Ende dese voer-

seide twee missen wil hij dat sij altijt selle gedaen en

gecelabreert worde van een priester die van sijne bloede

is alsoe verre als hij daer bequaem toe is. Ende om

dese uterste wille te volbrenge en te executeeren, dat
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dese voers, twee missen ten ewioe dage gedaen worde,

soe heeft hij daertoe geset en geconstitueert Anthonis

Ottos. sijne vader, Hendrick Ysbrants. sijne overvader ,

Gerijt Henricks. en Dirck Dirck Elbertss. als dat sij te

sanienhant ofte dat meeste deel van liem[luijde?J dese

twee voers. misse sullen laten doen binne der kercke van

Oudewater daert hem sal believe. Item noch soe heeft

dese selve Otto voers. seven en twintich scilden en een

halve die hij met sijn vader gereeckent heeft , elcke scilt

gerekent voer acht en twintich groet vlaems, van welcke

gelden hij sijn notturft en dat geen hij behoeft in synre

sieckte en cranckheijde hebbe sel en wes hij niet en ver-

teert of en behoeft, en dat daer overblijft dat set hij in

handen van de vier personen voers. als dat sij daervan

betale sullen syn doetsciilt en dat ander dat daer noch

overblijft dat sellen dese vier personen en mannen geven

tot behouf uder kercke van Oudewater en tot die seve

getijdemeesteren sel ver kercke en tot behouf van vier

gilde, als te weten : dat heijlige Sacraments-gilde , Onse

Vrouwe-gilde, dat gilde van Jhs en Sinte Anna.

Wij schout, burgemeester en scepenen der stede van

Oudewater, doen condt allen luijden, dat wij den getijde

meesteren van de seven getijden binne de kercke van

Oudewater geconsenteert hebben en mits deesen onsen

brieven consenteeren , dat sij van den testamentoers van

Otto Anthoniss. , saliger gedachte, als van dat meesten-

deel van deselve testamentoers nu ter tijt in levende lijve

wesende , alse Gerit Henrickss. en Dirck Dirck Elberts-

soons, ontfangen hebben totter voirs. seven getijden be-

houf een viertel lants gelegen op die Ruijgeweijde , dair

oestwerts Henrick Ysbrantssoon erfgename en w-estwert

Fije Damiaenss. wedue met haer medewerckers naestge-

lant sijn, welcke viertel lants men lossene mach mit
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hondert scildo , 't stuck tot acht en twijnticli groot vlaems

gerekent, naer valuacey in Hollant in den jare xv" en

seven, en noch ontfangon hebben van denselve testamen-

toers een verll, gelegen op die Ruijgeweijde voirs. , dait;

oestwerts Thijs Tibbesoons en westwerts Diick Jan Luijtess.

naestgelant sijn , welcke voirs. testamentoers voir ons

volcomelicken geconstitueert en geniachticht hebben, con-

stitueeren en maken inachticli na den rechte van onser

stede, onsen voirs. getijdemeesteren, ome den voirs. lande

totter voirs. seven getijden behoef aen te lasten en die

pachte te ontfange ten ewijgen dagen sonder ijmants weder-

seggen. Ende hiervoir hebben onse voirs. getijdemeesters

van den voirs. getijdenwegen , weder bij consente van

ons voirgeloeft en gelove voir hem en haer nacomelinge

getijdemeesters, dat sij ten ewijge dagen voir die sielen

van Otto Anthoniss. en sijne vrunden sullen laten doen

biinien der kercke van Oudewater, twee Misse ter weeke

eweÜck en erffelick gedurende, sonder des te laten in

eniger uijs. Ende wairt dat die getijdemeesteren in der

tijt wesende tot eniger tijden hierinne gebrekelicken waer

en die voirs. missen en deden doen als voirs. staat, soe

sulle sij den testamentoers voirs. ofte nae haere doot den

naeste van den bloede van Otto Anthoniss., saliger ge-

dachte, utreijcken van de seven getijden wege alsulcke

pachten als van de voirs. lande comen sullen, omme die

den rechte armen te deijlen om Godes willen en anders

nergens te leenen noch te geve , welcke voirs. twee mis-

sen altijt gedaen en gecelebreert sullen worden van een

priester die van sijne bloede is, alsoe ver die als hij daer

bequaem toe is , nae iniiout een instrument dat dair of

is. Alle dinck sonder argelist.

Afgeschreven uit het Rijks- Archief : //Der seven getyden-

bouck binnen der kerekc van Oudewater", door

,1. PüTM.\N.
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HET PRTESTEU-PERSONEML

AANWKZKi 01' II KT

HOLLANDSCH GRONDGEBIED

VAN HET

TEGENWOORDIG BISDOM VAN HAARLEM.

A° 1732.

De hiervolgende berichten zijn door mij vóór ettelijke

jaren getrokken uit een lijvig register van ingekomen

bescheiden of brieven ten Rijksarchief te 's H;ige berus-

tend. Deze berichten of korte levenschetsen werden ge-

leverd door onze voormalige baljuwen , drosten, schouten

en anderen, betrekkelijk de priesters aanwezig in het jaar

en op het grondgebied in den hoofdtitel vermeld. De

eiiienaardiiie schrijftrant dier daeen evenals de betiteling

der personen zijn behouden en ik durf verklaren, dat ik

sine odio nee amore de uittreksels gedaan heb.

De berichten waren het gevolg van het placcaat der

Groot- Edel-Mogende Heeren Staten van Holland, Zee-

land en West- Vriesland op 21 Sept. 1730, te 's Hage

geteekend en weldra alom afgekondigd ; dat staatsstuk

is te lezen in het Groot placcaatboek VP deel, bl. '367,

en elders herdrukt.

Hier en daar heb ik mij kleine invoegingen ter ver-

duidelijking veroorloofd en voor ettelijke plaatsen waar-

over geen rapporten zijn aangetroffen, heb ik het personeel

uit andere bronnen, b. v. de naamlijsten van pastoors en

missionarissen opgemaakt; door twee haakjes [] zijn de

kleine invullingen aangeduid, de groote door eene noot.

A. VAN LOMMEL, aS'. /.
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i;. c. im;iksti;i;s in iii:r Noor.iu-.i.i.iKsT ckijkki/i'

VAN N(H)1{1»-II()M..\NI).

Alkmaar. — Hier zijn vier priesters :

Petrus Le Rojj , oud 61 jaren, geb. tot Amsterdam;

van de Orde der Preekheeren, gesonden door den overste,

of provinciael der Preekheeren. Syn statie is aen ile

Baenen.

Johannes Sourhuis, oud 69 jaren, gt-b. tot Emmerik,

waereldspriester, gesonden door den Heer Visscher. Syn

statie is in de 5^ Jacohstraet.

Johannes Ringers , oud 48 jaren, geb. tot Zuid-Sclier-

woude op Langendyck. Sijn sending van de geestelijke

Overheid en statie in het Diggelersteegje.

IJermanus Oeerbeek , oud ."iS jaren, geb. tot Amster-

dam, van de Orde der Minderbroeders, gesonden van den

overste of provinciael. De statie in de Schoutenstraet.

Hebben allen den eed op het placcaet, van 21 Sept. 1730

voor Heeren burgermeesteren afgelegt.

Beemster, — Cornelis de Buygh, oud 5 i jaren, geb.

tot Amsterdam, geeft voor, geen andere sending of quali-

ficatie te hebben als een declaratoir van Joh. Ringers,

secretaris van 't Capittel van Haerlem in dato lU Jun. 1727,

waerby deselve verklaert , dat de voorn. Corn. de Ruygh,

al sedert 1720, met approbatie van het voors. Capittel de

Roomsche gemeente van de Beemster als pastoor heeft

bediend. Heeft 3 statiën in de Beemster, en is op 16

Octob. 1730 door den baljuw Van Til geadmitteert, heb-

bende den eed afgelegt op 't placcaet. Desselfs capellaen :

Pieter Fox, oud 32 jaren, geb. te Amsterdam; geeft

voor ; dat hij, vermits een capellaen sijnde
,
geen sending

of qualificatie heeft en dat hij niet anders als bij weesent-

lijke indispoi^itie van gem. Corn. de Ruygh ile voors. 3
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kerken bedient. Hij is op 6 Febr. 1731 door den baljuw

van Til geadmitteert , met welke acte van admissie hij

sich vervoegt heeft bij de Heeren Gec. Raden deeses

quartiers, die hem hebben gcrefuseert op gemelde acte

van ailmissie, den eed af te nemen, gelyck deselvc voor-

geeft; omdat hij een capellaen synde, niet behoefde don

eed te doen.

BovENKARSPEL. — Johamies Renici, oud 32 jaren, geb.

tot Leeuwaerden ,
gesonden van den Heer Spinelli , Nun-

tius tot Brussel, in de statie van Bovencarspel. Heeft

op 't placcaet verklaring gedaen.

Edam. — Florentius Jgnatius Camina, oud 36 jaren,

geb. te 's Hage , seggende te hebben ontfangen per post,

onder enkel couvert eene sending van den Nuntius van

Brussel, gedateerd 1° Maart 1728; en op mondelinge

aggreatie van 'tCapittel van Haerlem, bij burgermeesteren

geadmitteert. Zijnde waereldspriester , noyt eenige cloos-

terlijcke vergadering geincorporeert, en gedaen den be-

hoorlycken eed of verklaring.

Enkiiuizen. — jS/icolaüs Cley , oud 34^ jaren, geb. te

Delft, sendingh hebbende van Montaltus ; heeft ook don

behoorlijken eedt gedaen. [Hij was P"^ Jesuiet].

GoORN. — Joannes Hieronymus Bosman, oud 50 jaren,

geb. te Utrecht, een Dominicaan, gesonden door den overste

dier Orde in de statiën van Goorn , Berkhout, Avenhorn,

Oost-Mysen , Grosthuisen , Scharwoude en Oudendyck.

Heeft de verklaring gedaen.

Grootebroek. — Johan. Bapt. Verhoef, oud 56

jaren, geb. te Bunnik in 't Sticht van Utrecht, gesonden

van den Heer van der Steen , in de statie van Groten-

broeck. Heeft op het placcaet verklaring gedaen.

Haringkarspel [Tuitjenhorn]. — Lucas Bekker, oud

43 jaren, geb. tot Enschede in Overijssel, gemeen wae-

reldspriester, gesonden door de geestelijke Overheid, en
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geadniitteerd (IooimIlmi Moer van Haringcnrspcl inDec. 1 7.'il

.

Heeft op 't placcaet verklaring geclaen 4 Jan. 17."i2.

IIf.m kx Vi:xiiuizi:n. — Andreas lluysmmi, oud 32

jaren, i:<-'b. in 't land van Cnyckj, omtrent de stad Grave,

heeft laetst, als capellaen gefnngeert in den Vogelensang;

doet alhier alsnog dienst, dewijl eerdaags desselfs sending

staat te erlangen, van Sylvins Valenti Gonzaga , Inter-

nuntius te Brussel ; en is alsdan mede voornemens en

heeft belooft aon het gerequireerde in Art. 3 van 't bo-

vengem. placcaet te sullen voldoen, soo las HEdMog'^

Heeren Gec. Raden zullen vergadert sijn, en hij Huys-

man sijne voors. sending sal bekomen hebben. Zijne statie

is Hem
,
üecombineert met Venhuvsen.

FIoOGKARSPEL [Westwoud]. — Antonius Schaep , oud

42 jaren, geb. te Oldenzael , waereldspriester; gesonden

door het Capittel van Haerlem, in de statiën van Westwoud,

Binnenwysent en Swaagdyk. Heeft de verklaring gedaen.

HOOGWOUD EN Aaktswoud. — Comelis de Bruyn

van Berevdrecht , oud '32 jaren, geb. te Amsterdam, heb-

bende geene buitenlandsche sending. Gequalificeert door

den Heer van Floogwoud, bekledende de statiën van Hoog-

woud, Aertswoude en Opmeer. Heeft op 't placcaet de

verklariniT ijedaen.

Hoorn [de stad]. — Joannes Canel, oud 58 jaren,

geb. te Antwerpen, opgevoed te Amsterdam, waerelds-

priester; gesonden door Joh. Rapt. de Bussy, hebbende

syne statie op H Nieuwe- JS oord.

Marli7ius Aiüonius Fraeis , oud -35 jaren, geb. te Am-

sterdam, waereldspriester; gesonden door Joseph Spinelli,

Internuntius te Brussel , hebbende syne statie in de Slyk-

steegh.

Petrus Perkrj , oud 4 jaren, geb. te Antwerpen, Min-

derbroeder; gesonden door Pliilibcrt\is Maes, provinciael

der Minderbroeders, aen Josephus Longas, superior der
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Missien der Minderbroeders te Amsterdam, fleef't syne

statie in liet Achterom.

Hebben allen de verklaring gedaen op 't placcaet ende

dat onderteekent op 11 Dec. 1780, blijkende bij een ex-

trakt , uit het boek van de aenteekeningen der Roomsche

priesters der stad Hoorn , aen den Hoove overgesonden.

Nog is vóór eenigen tijd alhier te Hoorn gekomen tot

assistent van Petrus Perky voorn, en om desselfs noodige

absentie verbleven Bonaveniura Heyhlom, geb. te Breda,

van de Orde der Minderbroeders ; N.B. sonder echter te

zijn geadmitteert , of dat hem daertoe eenige speciale per-

missie is verleent.

Nog onthoudt zich alhier in de stad Hoorn Ferdinandus

Fernandes, [Franc. Fernande] Jesuiet, dewelke ten huise

van seekere Roomsche juffer syn onderhoud ontfangt. Oock

gaet wel somtijds af en aan Adam Heyhlom, mede Jesuiet.

Dese beide hebben hier te Hoorn, te voren in de Je-

suitische statie [statiën] gefungeert ; doch die eenige jaren

gesloten zijnde geweest, werd in deselve geen dienst gedaen.

Heer-Hugo-waard. — N.B. In den ring van Heer-

Huygenwaerd staet wel eene Roomse kerk, maer die be-

hoort niet onder dese jurisdictie. Deselve ligt onder de

banne en berlrijve van Veenhuisen ende de priester, die

aldaer den dienst doet, woont onder de heerlykheyt Ob-

dam. [Zie Obdam , Veenhuizen en Spanbroek.]

Ilpendam en Purmerland. — Cornelis Backer, oud

42 j. geb. te Langeraar, waereldspriester en van geen

Orde, 't zij Jansenist of Jesuitische. Hij heeft den eed

afgelegd.

Lammertshagen [Abbekerk]. — Theod. Doncker, oud

29 j. geb. te Gouda. Als waereldspriester sonder sending

van eenigh opperhoofd der priesters; beroepen van de ge-

meente te Lambertshage in het schoutampt van Abbekerck.

Hij heeft den eed gedaen l Nov. 1731.
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LuTJKiiR<»i;iv. — Joachimus Antoiiius Gresaé, oud 50

jaren, ircl). te Groenlo in Gelderland, ^resonden \an

't Capittcl van Haarlem. Hij heeft den eed <;ednen.

St. Maaktkx. — In het district St. Maarten, Valken-

coiTge en Eenii,renburij e^een j)rieste!'s nogte papen-kerken

sijrli bevindende.

Mkdkxbltk. — Eén priester in de stad, te weten:

Hennanns Snijers , oud 42 jaren, geb. tc)t Haerleni,

waereldspriester , hebbende de frewoonlycke sendini^e en

syne statie binnen Medenblick, en heeft den behoorlijken

eed gedaen.

MoxNiKEND.^M, [Waterl.vnd en Marken]. — Her-

manus Johannes de Weerdt, oud 32 jaren, geb. tot Utrecht,

waereldspriester, van neen Orde, hoe se soude mogen

weesen ; mondelinge sendinge hebbende van Joh. v. d.

Steen, deeken van 't Capittel van Haerlem. Heeft op 25

Oct. 1730, alstoen priester van Haringcarspel , voor Gec.

Raden op 't placcaet behoorlycke verklaringe gedaen en

op 16 Jun. 1731 , als hier is gekomen, voor Heeren bur-

germeesteren gelycke verklaringe gedaen.

NiRBTXAVOUDE. — Gerardus Romenhurg, oud 53 jaren
,

geb. te Voorburg bij 's Hage , waereldspriester; gesonden

door Gerard van VVyckerslooth , Vicaris van 't Capittel

van Haerlem, en geconfirincLM't door Vincentius Santini,

Internuntius te Hrussel , in de statiën van Nubixwoude,

Hauwert en Benningbrocck. Heeft de verklaring gedaen.

Obdaim en Hensbroek. — Dat in Obdam en Hens-

broek en derselvcr distrikten geen priesters tot het be-

dienen der Roomsche kercken of statiën syn geadmitteert,

alsoo er geen Roomsche kerken of preekhuizen syn.

Obdam. — Gerard Vosch, oud 52 j., geb. te Utrecht,

gesonden door de geestelijke Overheid. Sijne statie is in

de Caagh, of westergedeelte van Spanbroek; is priester in
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Übdam en bedient een tweede kerk in Hr. Hugewaard.

Heeft eed gedaen.

Ooster-EN-Wester Blokkert. — Chrütianus Jansens,

oud 39 j. geb. te Zeddam, waereldspriester, op 19 Aug.

17'23 door Spinelli, Internuntius te Brussel, gesonden ;

om de derde week doet hij eens dienst te Scliellinckhout.

Heeft de verklaring gedaen.

Opmeer. — In de jurisdictie van Opmeer onthoudt

zich geen Roomsch priester. [Opmeer behoort onder de

statie van Hoogwoud en Aertswoude.]

Pürmerend. — Petrus Weerdts , oud 12 j., geb. te

Leiden, gesonden door Spinelli, Nuntius te Brussel, op

18 Maart 1728; heeft voor burgermeesters op 24 Oct.

1730 den eed of verklaring gedaen.

Schagen ex Schager-kogge. — Antonius Lansing,

oud 55 j., geb. tot Amsterdam, gesonden door den Hr.

Visscher, landdeken te Alkmaar; deed eed 21 Sept. 1730.

Spanbroek. — In het oostelijk gedeelte is priester,

Pieter Hamaecfcer, oud 60 j., geb. te Brugge, gequali-

ficeert priester of pastoor. Heeft den eed gedaen.

In de Caegh of westelijk gedeelte van Spanbroek is

priester Gerard Vosch. [Zie Opdam].

Spierdijk. — Adrianus van Bergen, oud 4-6 j., geb.

te Gouda , waereldspriester , gesonden in de statiën van

Spierdyck 5 Zuidmeer en Bobbeldyk. Heeft de verklaring

gedaen.

SiJBEKARSPEL. — Wordt bediend door den priester

van Lammershage ; Benningbroek door dien van Nubix-

woude.

Texel [eiland van]. — Johannes Dekker, oud 42 jaren,

geb. tot Rotterdam , heeft noijt sending of qnalificatie ge-

had ; maer is op Texel gekomen op het woord van Heer

van Wyckersloot van Amsterdam. Heeft den eed op

't placcaet gedaen.

Bljdrugcu Gcseb. Biad. v. Haarlem XVll' ütfsl 13
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Vexhuizkn. — Hier staat uil een Koomsche kerk,

waerinne do Roomsclie godsdienst op alle Son- en Ileyii-

gendagen eens wordt gedaen. Doch de priester die deselve

bedient, heeft zijn woonplaats in de Cae^h , onder het

district der vrije heerlijkiieid van Spanbroek ; soodat de

kerk in do Caegh met deese door écMi jjriester bedient

wordt. Het verdere sal de baljnw van S[)anbroek berig-

ten. [Zie op: Spanbroek, lieer Hugo-wnard en Opdam].

In 't Veld [Niedorper- Kogge]. — Arnuhhts Ljnatius

van de Velde, oud ."52 jaren, geb. te Zutphen ;
gesonden

door de Roomsche geestelijkheid en namaels door den

Nuntius geqnalificeert , in de statie van de Niedorpor-

Cogge, bestaande: uit Nieuvv-Niedorp , Winkel, Oude-

Niedorp en Sydwint. Sijne kerk is onder Nieuw-Niedorp,

in 't Veld. Hij heeft voor Heeren Gec. Raden op 't plac-

caet den eed afgelegt.

Vlieland. — Geen Roomsch priester, noch genoeg-

saem een Roomschgesinde woont.

Warmenhuizen. — Josephus de Waerdt, oud 1-3 jaren,

geb. te Utrecht, waereldspriester, iiebbende syne sendingh

en qualificatien van Alexander Borgias , door den Heer

Theotlorus Visscher, capittelheer van Haerlem en land-

deken van Noord-Holland a° 171:3, in de statie van VVar-

menhuijsen. Hij heeft den eed op 't placcaet afgelegt.

Werfersiioef [buiten Medenblik]. — Kgbert Autonius

Nitert. Heeft sijn domicilinni te Warnarshoeff en voor

Heeren Gec. Raden den eed afgelegt , bij welke hij is

geadmitteert.

WiERiXGEN ['t eiland van]. — fTenriciis Mulder, oud

omtrent 50 jaren, geb. te Lingen , Roomsch waerelds-

priester; heeft gestudeerd op de universiteiten van Osna-

brugge [Paderborn?] en Munster; gesonden van 't Capittel

van Utrecht, in de statie van den eilande van Wicringen,

omtrent iMeye 1720. Heeft op 't placcaet voor Heeren
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Gec. Raden verklaring gedaen. In den VVieringerwaard

geen Roomsche kerk; slechts 3 h 4 Roomschgesinden.

WoGNUM. — Willem floijmans, oud 4G jaren, geb.

te Waerbeyhen in Cleefland, waereldspriester ; gesonden

door den Nuntius van Brussel, in de statiën van VVog-

num , Noorder-Meer en de Leeck. Heeft de verklaring

gedaen.

Zmpe [Oude]. — Joannes Lazaar , oud 33 jaren, geb.

tot Leiden, gesonden van Spinelli, Nuntius te Brussel;

bedient 2 kerken en heeft den eed gedaen.

Zw.vAG. — Arnold Weijer [Waayer?], oud 6fi jaren,

geb. te Swolle, waereldspriester, gesonden door Spinelli;

bedient Swaeg on Wester-Swaegdyk. Heeft de verklaring

gedaen.

U. C. PRIESTERS TE AMSTERDAM, IN AMSTEL-

LAND EN IN GOOILAND.

liet f/of van Holland aan den hoofdojficier of scJiout

{en aan de vroedschap^ van Amsterdam. - 3 Nov. 1732.

Ernstfeste. wyse, voorsienige , discrete, lieve, byson-

dere. — Alsoo wy bevinden dat bij UE. aen de ordres

en bevelen by onse missive van den 19 Sept. 1732 11.

ten aensien van de daerby gereqiaireerde lyste van alle

sodanige priesters, als binnen de stadt Amsterdam tot de

voors. bedieninge zyn geadmitteert , off zigh aldaer zyn

onthoudende, met designatie van derzelver naemen, ouder-

dom, geboorteplaets, sendingen en qualificatie, alsmede

der statiën die zy aldaer bekleden, en verdere berigten

daer by vervat, tot nu toe niet is voldaen ; soo hebben

wy goet gevonden UE. by dese van wege de hooge Over-

heyt als nogh te gelasten en te bevelen, binnen den tydt
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van veertien daei^eii nae fle rc-cptie deezes aeii gemelte

ordres en bevelen te voldoen en ons het f^erequireerde

toe te senden , op poene, dat \)\ verdere naelatigheyt

by den Ilove in UE. regard naeder sal worden gedispo-

neert , als hetzelve sal oordcelen en bevinden te behoren.

VVaertoe ons verlatende. — Hiermede Ernstfcste

bysondere bevelen \w UE. de bescherminge Gods.

Geschreven in den Hage den 3 Nov. 1732.

.1. TlIIEKUY.

De schout van Amsterdam anticoordde op 5 Nov. 17 ''3 2.

EdMoff'^ Heeren. — Inijevolire van UEdlMog'" missive

van 3 dezer hebbe ik de eere UEdMog" toe te senden

de lyst van de Roomsche priesters, dewelcke met toe-

latinge van HEd.Groot- Achtbare Heeren burgermeesters

van dese stadt en met myn kennisse als priesters en

capellanen de Roomsche godsdienst in haar respective

kercken zyn waarnemende, en ieder van dezelve met haer

eygen handen deze nevensgaande opgevinge hebben ter

nedergesteld. Waarmede ik verhope aan UEMog' intentie

te hebben voldaan , blijvende met onderdanig respect

EdMog' Heeren enz.

Amsterdam, 5 Nov. 1732. J. BaCKER,

Onderteekenino: volgens order van den HoogEd.Gestr.

H^ hoofdofficier binnen Amsterdam: wegens de naemen

,

ouderdom, geboorteplaets en qualiteyt der priesters, hunne

sendinge en ondertekeninge van den HP" art. van 't plac-

caet van [21 Sept.] 1730.

Amsterdam. — [Alhier ter stede zijn de volgende

priesters, die allen den eed of verklaring op 't placcaat

van 30 Sept. 1730 hebben afgelegd.]
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Op 't Beggijnhof. — Franc. Cornel. Dierhout, oud 57

jaren, geb. te Utrecht, waereldspriester , gesonden door

den Nuntius.

Franciscus van den Ffeuvel , oud lo jaren, geb. te Osch

bij 's Bosch, waerelds-Rooinschpriester
;
gesonden door den

pausselijken Minister Santini.

In de Berebijt. — Johannes de Jager, oud 59 jaren,

geb. tot Amsterdam, waereldspriester, gesonden van den

Nuntius.

In de Kerkstraat of Vrede-dui^e. — Johannes Fran-

ciscus Schomven, oud 3 7 jaren, geb. in 't Heeren-veen

in Vriesland, waerelds-Roomschpriester, gesonden door

den Internuntius Santini.

Johannes Kramer , oud 30 jarpn, geb. te Amsterdam;

Roomsch waereldspriester ,
gesonden van den Nuntius

Spinelli; is capellaan in 't Duifje.

In de Papagaai. — Pieter Top, oud 44" jaren, geb.

te Amsterdam, waereldspriester, gesonden door den Nun-

tius Santini.

In de Ster of Spinhuissteeg. — Franciscus van Mun-

ninxhoven, oud 71 jaren, geb. te Brugge; Roomsch pries-

ter, van sijne Overste gesonden in de Ster.

Pieter van Puthem, oud 48 jaren, geb. te Gent; Roomsch

priester, gesonden van zijn Overste, als assisterende in

de Ster.

Ludovicus MaUheessens, oud 36 jaren, geb. te Mechelen;

Roomsch priester; gesonden van sijne Overste, als assi-

sterende in de Ster. [De drie voorn, zijn PP. Augustijnen].

In Heintje-Hoeksteeg. — Ludovicus Reiniers, oud 36

jaren, geb. te Amsterdam; Roomsch priester, gesonden

door den Nuntius Spinelli. Woont in de Heintje-Hoeksteeg.

In den Toren bij de Jan Rodenpoortstoren. — Petrus

van den Brande [Dominicaan] , oud 60 jaren, geb. te Lier,

Roomsch priester; gesonden door zijn Overste.
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Petrus Beckhnfi' , oud 3(( jaren ,
geb in ilen Oudcn-

boscli , Roomscli priester; gesonden van sijne Overste [den

prnviiiciael dt-r Preekiieeren] als iissisterende in den Toren.

Op de Boommarkt. — IJenricns Grasper , oud 53 jaren,

geb. te Amsterdam, \vaereMs|)iiester
,
gesonden van den

Nuntius.

Engelhertus Brouwer , oud 59 jaren, geb. te Zutphen
;

Roomscli priester, guwijd door Sebaste , met eene alge-

nieene sendiiig tot den dienst van de pastoors; [lieefl] in die

qualiteit als ciipellaen 2(5 jaren, geadsisteert Nicolao van

der Meer en alsnu desselfs opvolger, Ilenrico Grasper.

In den Posthoorn. — Guilielmus Cavelller , oud 56

jaren, geb. tot Amsterdam, waereldspriester
,

gesonden

van den Internuntius Spinelli. Desselfs capellaen is: Joan.

Bapt. WIJmans , waereldspriester, gesonden door den Heer

Spinelli, als cjipellaan bij Heer Guilielmus Cavellier.

In de Pool. — Philippus Cavellier, oud 53 jaren, geb.

tot Amsterdam
,
geen geordend , maer Roomscli-waerelds-

priester, gesonden door den Nuntius Spinelli en op die

sending bij Heeren burgermeesteren den 30 Sept. 1727

toegelaten in de statie genaamt de Pool.

In het Boompje. — Josephus de Longas , oud 51 jaien,

geb. te 'sHage, Roomscli priester, gesonden door zijne

Overste [den provinciaal der Minderbroeders].

Adriainis van Cauioenberfjh , oud 4 9 jaren, geb. te

Waelwyck , Roomsch priester [Franciscaan], gesonden door

sijne Overste , in het Boomptje.

Franciscus van dfu Bolck , oud 43 jaren, geb. van

Groot-Zundert, Roomscli piiester [Franciscaan], heeft sijne

sending van sijne Overste, in het Boomptje.

Aiitouins de Roij , oud 30 jaren, geb. te Amsterdam,

Roomsch priester [Franciscaan], gesonden van sijne (Hcr-

ste , in het Boomptje. Om sijne siektens-halven ;ibsent :

redenen waeroni hij niet eigenhandig geteekent heeft.
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Georgius ^fooy , oud 40 jaren, ijeb. te Amsterdam,

supplerend en assisterend lloomscli priester [Franciscaan],

gesonden van sijne Overste, in het Boomptje.

De redenen der menigte van priesters in het Boomptje

zijn :

1
° De nngemeene groote menigte der gemeente , die

wel tweemael verdubbelt is, ter oorsake van het stilstaan

van sommige kerken, die bij Resolutie van de hoge Over-

heid over eenige jaren gesloten zijn.

2° De extraordinaire vroeg-diensten tot gerief van den

gemeenen-man : als 's morgens ten 5 ure des somers, en

ten 6 ure des winters, voor alle ambachts en werklieden,

mitsgaders dienstboden, die bij andere gesintheden wonen

;

die haer religiepligt alsdan en anders niet op geboden

dagen kunnen waernemen , sonder nadeel en verhindering

dergenen daer zij wonen ; oock voor passagiers en reisigers.

'T welck aen dese priesters wel scherp belast is.

8° Omdat de principale priester dezer kerk [Longas was

overste der Hollandsche Franciscaner Missie] amptshalven

sich dikwerf moet absenteeren en uit dien hoofde de ge-

meente hare gevvoonlycke diensten niet soude hebben ,

redenen waernm aan haer de supplent G. Mooy van de

regering vergunt is.

Mozes en Aaron. — Johannes Rademaker, oud 49 jaren,

geb. te Amsterdam, Roomsch priester [Franciscaan], heeft

sijne sendiiig van sijne Oversten [van den provinciaal

sijner Orde].

Johaiines Heukelman , oud 49 jaren, geb. te Amster-

dam 5 Roomsch priester [Franciscaan] ; heeft sijne sending

van sijne Oversten.

Jacohus Broers, oud 41 jaren, geb. te Tholen in Zeeland,

Roomsch priester [Franciscaan], gesonden van sijne Oversten.

De Fransche kerk. — Theodorus Breilly , oud 70 jaren,

geb. te Parijs in Vrankrijk, Roomsch priester [Carmeliet],
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gesonden van sijne Overste, dat is zijn provinciaal, voor

de Roomsclu' Fransclio statie.

IlUarion Bourdon, ond 50 jaren, <feb. te Biest in

Vrankrijk , Roomscli priester [Carmeliet]
,
gesonden gelijk

de vorige.

Het Stadhuis van Hoorn. — Ambrosiiis vmi Tluijssen ,

oud 60 jaren, geb. te Znndert bij Breda, Roomsch pries-

ter [Preeklieer]
,
gesonden door sijne Oversten, dat is zijn

provinciaal.

Jacobns Jansscns , oud ^36 jaren, geb. tot Antv^rerpen,

Kooinsch priester [Preeklieer], gesonden door sijn Over-

ste, gelijk de vorige, voor liet stadbuis van Hoorn.

Amstelland. — In Anistelland zijn 8 priesters, te

weten , te :

BuitenVELDERT [onder Amstelveen]. — Wilhelmus

Zielhorst, geb. te Utrecbt, oud GO jaren, doet sedert

1698 dienst in Buitenveldert.

OvERDiEMEN [onder Diemen]. — Petrus van der Eist,

oud 66 jaren, geb. te Enimorick , waoreldspriester ; doet

sedert 1717 dienst in Overdiemen.

DuiVENDRECHT [onder Ouderkerk]. — Willem Cor-

nelissen, oud 38 jaren, geb. te Rotterdam, waerelds-

priester ; doet sedert 17:i2 dienst in Duiven'lrecbt.

Nes EN ZwALUWEBUURT [onder Amstelveen]. —
Arnoldus Hansen, oud 34- jaren, geb. in Gelderland,

waereldspriestcr; doet sedert 1727 dienst in de Swalu-

wenbuurt.

Bovenkerk [onder Amstelveen]. — Johannes Seven-

sterre, oud 34 jaren, geb. in Groningen; doet sedert

1728 dienst in Bovenkerck.

KwAKEL [in de, onder Amstelveen]. — Gcrardus d,

Betteraij , oud 39 jaren, geb. in liet land van Cleef,

wacreldspriester; doet sedert 1728 dienst in de Quakel.

BuLLEWiJK [ondc'r Ouwerkerk]. — Aecjidius Cramer ,
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oud l'? jaren, t,nib. van Delft, waereldspriestcr ; doet

sedert 172S dienst in de BuUewijk.

WaVEREN EN BoTSHOL. — Arnoldus van Nieuwendijck,

oud 'M jaren, geb. te Utreclit , waereldspriester ; doet

sedert 17"29 dienst in de heerlijkheid van Botshol en

Wa veren.

Allen hebben de verklaring op 't placcaet gedaen.

N.B. Geenen van dese priesters hebben van den baljuw

een schriftelijke acte van admissie gehad; maer zijn alleen

bij oogluiking tot wederopsegging getolereert; gelijk den

baljuw berigt was, dat zulks bij sijne predecesseurs ook was

geschied, en hebben oock geene sendingen aen den bal-

juw vertoont; hoewel die praesumeert, dat deselve meeren-

deels van den Nuntius van den Paus van Rome sullen sijn.

Gooiland. — In dit district zijn , te :

Ankeveen. — fJenricus Koningsveldt , oud 55 jaren,

geb. te Doesburg, waereldspriester, gesonden door den

Hr. van Hees, aartspriester van Utrecht.

Blaricum. — Adrianus van Dort, oud 59 jaren, geb.

te Utrecht, waereldspriester, gesonden door Hr. van Hees.

Laren. — Henricus Bac/cer , oud 3fi jaren, geb. tot

Zutphen , waereldspriester, gesonden door Hr. van Hees.

Muiden. — Wilhelmus Ruizendael, oud 29 jaren
,

geb. te Naerden , waereldspriester
,

gesonden door Hr.

van Hees.

Naarden. — Gijsbertus Ouwerogge, oud 33 j., geb.

te Oudewater, waereldspriester, gesonden door Hr. van

Hees, in de statie van Naerden en het gehucht Bussum.

Weesp. — Ignatius Cramer , oud 55 jaren, geb. te

Emmerik, waereldspriester, gesonden door Hr. van Hees.

Allen hebben den eed op 't placcaet afgelegd voor

Gec. Raden.

LoENEN EN Kronenburg , Slootdijk etc. — Mat-

theus de Reet/er , oud 49 jaren, geb. te Gorichem , wae-
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relclspriester, oii oji den 2'i Nov. 1 7.'iO den eed j^ednen

op liet placcaet , <ip voorsclirijveu van de Vrouwe van

Cronenl)ur<j;l). Desselfs capellaeii is : GcrarJun Rabe)t, oud

32 jaren, geb. tot Rees, waereldsjiriester ; op voorsclirij-

veu als voren, heeft hij ook eed gedaen '"30 Nov. 17-30.

[Deze statie, zich grootendeels oj) Utrechtsch gebied

uitstrekkend, komt hier voor, omdat hare ]>ricst('rs ook

oj) (lollandsch «grondgebied dienst deden.

J

11. C. PRIESTKRS IN KENNEMEKLAND EN ANDEHE

DISTRICTEN IN N. EN Z. HOLLAND.

AsSENDELFT. — Jacohus van der Stoot, Rooms-waerelds-

])riester, oud -30 jaren, geb. van Leiden, voorzien van

ecne zending van Mg"^ Spinelli , alstoen Nuntius te Brus-

sel, is beëedigd en geadmitteerd voor het district van

Assendelft 8 Nov. 17.'30. [Zoo bericht op 4 Oct. 1732 de

baljuw Herman Dunckgreve; nog wordt gezegd:] Van der

Stoot is geen geordende, noch een soogenaamd Jansenist

of van een ander gevoelen. Hij heeft den eed gedaen.

Akersloot. — Johannes Tui/ck, oud 11 jaren, geb.

van Orommenie, waereldspriester , niet geordent of Jesuiet

of .lesuietsgcsinde, oock geen Jansenist. Sending van den

Internuntius Santini tot Brussel, volgens sijn scggen ; voor

Heeren Gec. Raden van 't Noorderquartier den eed ge-

daen , doch geen acte gekregen; door HEd-Mog"" gelast

aen den baljuw teseggen, geen noodig te jiebben, om te

vertonen Hij heoft sijne statie te Akersloot.

Bergen. In het baljuwschap van Bergen is gead-

mitteert een priester genaemt Johan. Nanning, sijnde een

wcreldsheer, oud 43 jaren, geb. te 's Gravenland in
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Gooiland, iresondeii van den Nuntius Santini in 1720,

die [Nanninn;], mits sijne siekte op 25 Oct. 1730, sijnde

de dagli op welke HEd.Moij. Gec. Raden van 't Noorder-

quartier de priesters in 't selve quartier besclireven had-

den om de verklaringe te doen, begrepen int placcaet van

HEd Gr.Mog. van 21 Sept. 17-10; do voorn, verklaring in

persoon voor HEd.Mog. niet heeft afgelegd, mner echter

eeiu'ge dagen daeriia die verklaringe schriftelyck gedaen

en onderteekend heeft, op sekere gedrukte acte aen hem

van wege HEd.Mog. toegesonden. Welke schriftelycke

verclaring en onderteekening vervolgens aan Gec. Raden

van 't Noorderqnartier is overgelevert.

En dewijl ik vertrouwe met dit berigt aan UEd.Mog.

intentie te sullen hebben voldaen , soo betuygh ick etc.

Alkmaer, 23 Sept. 1732. — J. Schoenmaker.

Berkenrode [Heemstede]. — Joes. Sim. fJerm. Oem
^

oud 34 j., geb. te Dordrecht, waereldspriester, niet ge-

ordent, ook geen Jansenist; gesonden van den Nuntius

te Brussel, Joseph Spinelli, 18 Maart 1728. Sijne statie

is te Berckenrode. Heeftop 31 Oct. 1730 den eed gedaen

op 't placcaet. De capellaen van voorn. Oem is; Florentius

Facker, oud 25 jaren, geb. te 'sHage, waereldspriester,

niet geordent en geen Jansenist
;
gesonden van den Nun-

tius te Brussel; heeft op 31 Oct. 1730 den behoorlijken

eed afgelegd.

Beverwijk. — Emmanuel de Weerdt, oud 38 jaren,

geb. te Cuilenburg, eenvoudiglijk waereldspriester; ge-

sonden door Joseph Spinelli oj) 18 Jan. 1725, in de

statie van de Beverwijk. Heeft den eed gedaen.

CaSTRICUM. — Joliannes Kerckman , oud 37 jaren, geb,

te Leyden , waereldspriester , niet geordent , noch ook

Jansenist; gesonden van den Internuntius Spinelli 5 July

1723. Segt als boven den eed afgelegt te hebben. Sijne

statie te Castricum.
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Crommeniedi.tk. — Johanvcs IJesscv , oud '27 j;iieii ,

f^eb. te Amsterdam, eenvoudi^Hjk waerelds|)riester, sen-

(lin<i hebbende van Sylvius Valenti Gonza^a , Internuntius

te Brussel op 28 Au<^. 1732, voor de statie tot Cromme-

iiierdijk. Heeft den eed gedaen.

Haarlem. ') Alhier zijn priesters:

Op bet Beggijnhof [St. Joseph]. — Ferdinaiulns Ajipel-

mans
,
geb. te Haarlem 16i)i/5, laatstelijk kapellaan te

Stompwijk ; alhier door de vroedschap geadmitteerd als

pastoor op 21 Juni 172I-. Hij stierf alhier 15 Mei 1701.

In den Hoek [St. Bernardus]. — Joamies van den Steen,

geb. te Dordrecht 1676, alhier pastoor 4- April 1719

—

f 23 Mei 1 7<t8. De kapellaan alhier was in 1731, bij de

vacature der 3 Klaveren [St. Dominicus], aldaar eeni<^fe

maanden deservitor.

In de Achterstraat [St. Bavo]. — Joannes WilUbrordus

vanFilsen, geb. te Haarlem 16S5. Hij was hier pastoor

van 1713—t >i8 Maart 1735.

In de 3 Klaveren , op 't Spaarn [St. Dominicus]. —
Gerardus Iminermans, geb. te Grol; alhier de P"" secu-

lier Heer, als pastoor 1731—t 3 Sept. 1770.

In het Ossenhoofdsteegje. [St. Thonuis van Aquiuen
,

bij de brouwerij de Olifant]. — Nicolaus Gomez, geb.

te Amsterdam; P^'' seculier Heer, als pastoor. Hij werd

171-7 pastoor te Weesp, alwaar hij overleeil 8 Febr. 1757.

In de 4 Heemskinderen. [St. Franciscus, in. de Hellc-

brekersteeg aan 't Spaarn]. — Antonius Scheffers , Ord.

St. Francisci, provinciae Coloniensis , was hier pastoor

van 7 Maart 1720 tot 1762/3.

In 't Klokkenhuis [St. Antonius, in het nauwe Dam-

steegje]. — Romamis Bruns
,
provinciae Coloniensis, was

hier pastoor 1723—f 2t Oct. 175t.

1) Uit de nuainlijstcn vau de jaren 1728, 1736; enz.
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Heemskerk. — Johannes Sclieepe, oud 36 jaren, geb.

tot Amsterdam , waereldspriester , niet ^eordent , noch

miinnik, ook geen Jesuiet ;
gesonden van den Nuntius

Spinelli tot Brussel in Nov. 17^7. Heeft sijne statie tot

Heemskerk , en den behoorlijken eed gedaen.

Heilo. — Gerardus Rees, oud 4G jaren, geb. te

Zwolle, waereldspriester
,

geen Jansenist, sending heb-

bende van den Nuntius Santini op 21 Sept. 1710. Segt

ordre te hebben om aen den baljuw te seggen , dat den

eed in handen van Gec, Raden van 't Noorder- quartier

heeft afgelegt, sonder eene acte te hebben.

't Kalf [Oostzanen]. — Johannes de Jager, oud 54

jaren, geb. te Amsterdam, waereldspriester, geen Janse-

nist, niet geordent of munnik, veelmin Jesuiet, zijnde

van 't Capiltel van Haerlem; gesonden met de levende

stem van den provicaris Groenhout, door den Internun-

tius Johan Bussi A" 1714. Hij heeft statie op 't Kalf,

tot Oost-Saenen en oostzijde van Saerdam ; is gewijd

A° 1708, en heeft den eed afgelegd 8 Nov. 1730.

Langendijk [Broek, Oudkarspel etc.]. — Dat binnen

de heerlijkheid Oudcarspel en in Koedyck of dej'selver

bailliage een Roomsche kerk is , staende binnen Oud-

carspel , doch gecombineert met de Roomsche kerk van

Noord-Scherwoud , Zuid-Scherwoud en Broeck, staende tot

Noord-Scherwoud onder de bailliage van der Nyeburg.

De priester die deselve twee kercken bedient en woont

in Noord-Scherwoud, is Georgius BecJcer , oud 41 jaren,

geb. te Enschede; sijne sending en qualificatie is getee-

kent door den Nuntius Spinelli tot Brussel in 1724, doch

heeft ze naderhand ontvangen uit handen van Hr. J. van

de Velde, gewesen kapittelheer tot Haerlem. In October

1730 heeft Becker den eed gedaen. [In een ander rap-

port staat :]

Georgius Becker bekleedt de statie van Broeck, Noord-
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LMi Zui(l-Si'li"'r\v()iiili' ,
oj> den Laiiiiendyok, mitsifadors oom

üi^lcL'lto van il(Mi Hiiiji^cn woord onder 'Ie voors. dorj^cii

resDrterpiide.

LhMMiiN. — Cornclius Spont , oud 'iÜ jaren, ^'eb. te

Leyden, waereldspriester , niet toe^edaen aen liet «gevoelen

van de Jansenisten, noch van de Jesuieten ; niaer van de

leorinn- van dr fl. Auo;ustinus on Tlionias. Sendinu; van

de canunniken van 't Capittel van Haerleni , ter ordon-

nnntie van dese selve, [door] Jolian Rin^ers, cannnnik en

secretaris van 't cajiittel 29 Api-il 1727. Geen acte ver-

toont, maer den eed gedaen.

OsDOUP. — Gerrit van Vliet, oud 54 jaren, jjeb. te

Aarlanderveen , niet geordent, ook neen Jansenist, heb-

bende sending van den Internuntius tot Brussel A' 1707;

aen Gec. Radon vertoont en aldaer berustende. Heeft den

eed gedaen 15 Nov. 1730.

OuDORP. — Joan. Bapt. Brihkenaer , oud l-t jaren,

geb. te Amsterdam, ^esonden door Tlieod. Visscher als

landtdeken van 't Noorder quartior. Hij bekleedt de station

van Outdorp, St. Pancras, de Schermer, Otorleok, een

gedeelte van Ihiyoenwaerd , Huyswaord en RustenhurLdi.

Geëedigt 21 Sept. 17:50.

OvERVEKN [Tetrode enz.]. — Willem Christiaens , ou<l

49 jaren, ueb. te Zutphon , waereldspriester ;
gesonden

door den Nuntius van Geulen, volgens acte van 19 Aug.

1710, geteekent door Terrosi," secretaris. Bekleedt de

statie van Tetrode en Aelbertsbergh. Desselfs capellaen

Johan. Franc, flvijsman, waereldspriester, geb. te Grave,

is in Maert 1732 vertrokken naer Zeeland.

Rijp en Graft. — Enoch Franciscits Kragt , oud 36

jaren, geb. tot Vreeden in Munsterland; gesonden door

Johan. V. d. Steen, capittelhcer tot Haerleni ; bekleedendc

de statiën van: Noord-Eynde, Graft, Rijp, Oost- en

VVostGraft lyek , Schornier, Noortl- Ryndcrmeer , oen ge-
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(leeltc van do bedijkte Scliermcer en vnn de Sterrenieor.

Heeft vorens (> en ^ jaar irestaan tot Isp in Kennemer-

land vanwaer hier gekomen is. Hij heeft den eedt op

't placcaet gedaen.

SciiOORL. — Wilhelnins Schutte, lioonisch waerehls-

priester
;

geadmitteert door M"^ Arent de Raet, in sijn

leven baljuw van Brederode ; oudt omtrent fSO jaren, geb.

te Grondelo [in Westphalen], afgesonden door Santini

,

Internuntius te Brussel , volgens acte van sendinge van

8 Jun. 1719, geteekent Thoin. de Nottolis, secretarius.

Spaarnewoude. — Petrus Sibi/, een vondel ijk werelds-

priester, geb. te VVestsaenen , out "32 jaren. Heeft sen-

dinge van Spinelli 17 Oct. 1729. Heeft den eed gedaen

en geadmitteert voor Sparnwon.

Uitgeest. — Claudius Cavellier, oud 36 jaren, geb.

te Amsterdam, waereldspriester, gesonden door den In-

ternuntius Spinelli op 28 Sept. 1727. Is geen mnnnik of

geordende of Jesuiet of van dat gevoelen, doch ook geen

Jansenist. Heeft den eed afgelegd op het placcaet.

Velzen. Johan Bapt. van Geulen, oud 35 jaren, geb.

te Amsterdam, waereldspriester; gesonden door den Nun-

tius van Brussel, Joseph, aartsbisschop van Corinthe, vol-

gens acte van sending van 5 Juny 17 28, geteekent door

Joseph Adami, secretaris.

Vogelenzang [Hillegom]. — Wilhelmus Wytmans,

oud 50 jaren, geb. te Utrecht, waereldspriester, geson-

den door den Internuntius van Brussel, volgens acte van

sending van Vincentius Santini, abbas St. Jois Bapt., In-

ternuntius te Brussel, den 5 Mei 1721 geteekend door

Tliomas de Nottolis, secretaris. Sijn statie is te Vogelen-

zang. Desselfs capellaen is :

Reynier van Esveld, oud 26 jaren, geb. tot Eemnes,

waereldspriester
;
gesonden van den Nuntius vnn Brussel

,

volgens acte van sendinge van Jos. Spinelli, aertsbisschop
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van Coriiitlien, in dato 17 Febr. 1731 en «ieteekent door

Jos. Adaini, secretaris. Ilij, Esveld, is uckomen in |)laats

VMti Aiidn-as lluysniaii, die insgelijks capeilaeii en waerelds-

piiester was, i;el). in de Grave, vertrokken omtrent een

jaer i^eleden en nn priester tot Hem en Venhuizen.

Wijk ov Zkk. — Loxiis JJerty, oud 39 jaren, ^eb.

te Amsterdam, eenvoudii^lijk waereldspriester
;
^esonden

door Joseph Spinelli op 18 Jan. 17-0, in de statie van

Wyck op Zee. Heeft den eed i^edaen.

WoRMER. — Amu7idus de Weerdt, oud i I jaren, geb.

te Cuilenburg, waereldspriester, geen Munnik, nocdi

Jesuiet, veelmin Jesuietsgesinde, ook geen Jansenist; ge-

sonden door den Internuntius Spinelli J30 Oct. 17:27. Hij

heeft sijne statie tot VVormer en heeft den eed afgelegt

op 8 Nov. 1730.

R. C. PRIESTERS IN RIJNLAND.

Aarlandkrveen. — Swion Reijniers, oud 31 jaren,

geb. tot Amsterdam, waereldspriester; gesonden door den

Nuntius, in de station van Aerlanderveen en Alphen.

Geadmitteert en beëedigt op 'Il febr. 1731.

Hazerswoude. — Gerardus de Rotte, oud 56 jaren,

geb. te Amsterdam, Roomsch waereldspriester; gesonden

door den Nuntius Piazza 15 Juiiy 17U5, in de statie aen

den lioogen Rijndyck onder Hazertswoude. De statie is

aan den hoogen Rijndijk onder Hazartswoude ; liij bedient

oock de Roomsgesinden onder Kouderkerk en voor een

gedeelte, die onder Leyerdorp, Soeterwoude, Alphen en

Outshoorn wonen. Heeft oj) 15 Nov. 1730 den eed afge-

legt. Desselfs capellaen is :
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Willem Everard Fey , oud .'30 jaren, geb. te Amster-

dam. Werd gesegd de capellaen geen sendiiig te hebben,

heeft mede den eed gedaan 15 Nov. 1730.

HoOGMADE. — Theodorus van de Velden geb. 18 July

1699 te Emmerick ; is geen geordent maer een waerelds-

priester, missionaris van den pausselijken Minister te

Brussel. Door den suffragaen en vicaris van den aerts-

bisschop van Geulen, te Geulen priester ingewijt en soo

hij segt A" 1726 door Florentlus van Beaumont, gewesen

aertspriester van Rijnland , tot pastoor van Esselykerwoude

gesonden; doch sonder de brief van deselve, sijne sending

te kunnen produceeren ; en door J. P. van Kaultenaer,

als gemagtigde van de graaf van Oultremont , heere van

Esselykerwoude geadmitteert, in de statie van Esselyker-

woude, die zich verder uitstrekt over Woubrugge , de

buitenhuisen onder Woubrugge behorende : Osweegen

,

Jacobswoude, eenige huisen op de Rijpwetering, onder

Esselykerwoude behorende, de vrije grond en ambachts-

heerlijkheid Hoogmade en een huis op de Dwars- wetering,

onder Leyderdorp. En heeft op 10 Nov. den eed op

't placcaet afgelegt.

Katwijk. — In beijde Catwyken en 't Sant sijn geen

Roomsche kercken of statiën , ook geen priesters gead-

mitteert of gevonden worden.

KuDELSTAART. — Jacohus de Valois , oud 49 jaren,

geb. te Leyden, waereldspriester ; sending gekregen van

Vincentius Santini, gewesen Internuntius te Brussel, in

Nov. 1718, in de statie van Gudelstaert en Galslagen ;

den 19 Nov. 1718 geadmitteert door den heer van

Noordwijck.

Langeraar en Korter Aar. — Justus Vermey, oud

48 jaren, geb. van Bodegrave, waereldspriester, geson-

den van den Nuntius van Brussel in de statie van Langer-

en Korter-Aar en Permot, bestaende in twee huijsen

,

Bijdragen Gesch. Bisd. v. Haarlem. XV'Il" Deel. 14
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gelegen onder Nieuw- Veen, buiten liet district vnn Voshol.

Heeft den eed op 't placcaat gepresteeit.

Leiden. — Adrianus vav der Valck, oud 31 jaren,

geb. te 's Hage, Rooms- waereldspriestcr
;

gesonden van

den internuntius te Brussel. Heeft sijne statie in de St.

Joris- steegii , alwaer voorheen capellaen is geweest:

Adrianus Aiigusthms van Dyck, oud 49 jaren, geb.

te Amsterdam, waereldspriester
;
gesonden door de paus-

selycke Internuntius. Heeft sijn statie op den Ouden-Rhijn,

op de Appelmarkt.

Xicolaus Michielse , oud 5i jaren, geb. tot Antwerpen,

van de Orde van de Preekheercn, gesonden van den over-

ste van de Preekheeren, Hyacinthus Du-Mont , magister-

provinciael op 20 Sept. 1712. Heeft zijn statie in de

Backersteegh.

Guilielmus Maes , oud 49 jaren, geb. tot Antwerpen,

van de Orde der Preekheeren
;
gesonden van den overste

der Preekheeren Plieronymus Kraets, magister-provinciael,

op 2 Oct. 1715. Heeft sijne statie in de Backersteegh.

Matlhias Noydens , oud 48 jaren, geb. te Bergen-op-

Zoom, Minderbroeder; gesonden van sijnen geestelijken

overste Bernardus Stijns a" 1713. Heeft sijne statie in

de Kuypersteegh.

Georgius van Damme, oud 16 jaren, geb. binnen Den-

dermonde. Minderbroeder; gesonden door sijnen geeste-

lijken overste, Otto van Dalen. Heeft sijne statie in de

Kuypersteegh.

Paulus Desmartins , oud 42 jaren, geb. te Metz op de

confinie van Lotharingen, van de Orde der ongeschoeide

Carmelieten, gesonden door den generael van de voors.

Broederen te Parijs. Heeft sijne statie op de Haerlemmer-

straet, over het ^Fortuijn."

Hebben allen voor Heeren Burgermeesteren den eed

op 't placcaet afgelegt.
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N.B. De Jesuieten-kerck is vóór lange jaren geslooten

gesveest en claerin geen dienst gedaen ; soo oock jegen-

wooidigh de kerck der Neder duitsche Carmelieten.

Leydschendam en Veur. — Uenricus Wesselingh,

oudt 38 jaren, geb. te Amsterdam, waereldspriester, ge-

sonden van den Nuntius van Brusscd a° 1720 in de statie

van Veur en aen de suijdsijde van den Leydschendam in

reguarde van de siecken. Heeft op 31 Oct. 1730 den eed

afgelegt op 't placcaat, voor (iecommitteerde Raden.

LissE. — Arnold de Leeuw, geb, 1 Nov. 1677 te

's Bosch, gesonden van den Nuntius van den Paus, Is

waereldspriester, statie hebbende te Lisse. Hij heeft het

HI'= art. geteekend.

Nieuwkoop en Noorden. — Hier zijn 2 priesters :

Hermanus Perquin, oud 28 jaren, geb. te Rotterdam,

waereldspriester
;
gesonden door den Nuntius van Brussel,

in de statie van Nieukoop en Noorden in het Zuider-

einde.

Nicolaus Brants , oud 33 jaren, geb. uit de baronije

van Baar en Lathum in het graafschap van Zutphen
;
ge-

sonden door den Nuntius van Brussel in de bovengen.

statie in het Noord-einde. Is waereldspriester. Beiden

hebben op 't placcaet verklaring gedaen.

Achtienhoven. — De Roomsche ingesetenen gaen ter

kerk bij de priesters op 't Noord- Eynde van Nieukoop.

NoORDWiJK, — Henricus van der Lee, oud 47 jaren,

geb. in den Oudenbosch , waereldspriester, hier gestaen

sedert 16 jaren, en behoorlijk verklaring op 't placcaet

gedaen, 13 Nov. 1730.

NoORDWijKERHOUT. — Gyshertus van der Kun, geb.

2 Oct. 1693 tot Rotterdam, gesonden van de Overheid

der R. C. Kercke, waereldspriester, geen monnick , Je-

suiet noch Jansenist. Hij heeft behoorlijke verklaring op

't placcaet gedaen.
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NoOTDORi'. — Joanni'.s Verhnrg , oud 50 jaren, geb.

te Grave a" 1682, l.'J July; waereldspriester, gesonden

door den Heer Santini, Internuntius te Brussel, tot pastoor

van Nootdorp: wonende in de hoge Heerlijkheid van

Nieuwe- Veen ; a° 171 IJ.

Oestgeest. — Theodorus van der Weert, oud 32 jaren,

geb. te Leyden, waereldspriester
;
gesonden van den Nun-

tius Spinelli tot Brussel , in de statie van Oestgeest. Heeft

op 't placcaet verklaring gedaen. Desselfs capellaen is :

Adrianus de Keyser , oud 30 jaren, geb. te Gouda,

waereldspriester, sending hebbende van Josepii Spinelli,

Nuntius te Brussel. Heeft op 't placcaet verklaring ge-

daen. (Er is nu een ander capellaen).

Oud-Ade (Rijpwetering). — Joannes van der Mei], oud

42 jaren
,
geb. te Amsterdam, waereldspriester, vóór om-

trent 18 jaren sending ontfangen hebbende van den Nun-

tius in de statie van de Rijpwetering. Heeft oj) 't placcaet

den eed afgelegt voor Heeren Gec, Raden. Desselfs ca-

pellaen is :

IJenricus Franciscus Wilken, oud 29 jaren, geb. te

Groniiigen. Heeft sendingh vóór omtrent 3 jaren mede

van den Nuntius; is geadmitteert bij acte en heeft den

eed gedaen op 't placcaet.

Randenburg en REEUWIJK. — Fredericus Cramer

,

oud 64 jaren, geb. te Emmerick , Roomsch priester, sijnde

een Kruislieer; cesonden van den Nuntius van Geulen

in de statiën van Reewijck en Randenburch in het district

van Voshol en daerbuyten: in Middelburch, Suydwijck

,

Reijerskoop, den Biese , Boskoop, Laag-Boskoop, don

Otwegh , het Noord-eijnde van Waddinxveen een gedeelte

van Bloemendael ende Sluyswyck. Heeft den eed afge-

legt op 't placcaet 28 Mei 1731.

Vermits desselfs onpasselijkheid heeft Fr. Cramer een

capellaen , te weten :
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Johannes Ten- Dam, oud 26 jaren, ii;eb. te Amsterdam,

waereldspriester; gesonden van den Nuntius van Brussel,

en zijn admissie ontfangen van den Heer Daniel Poynts,

als baljuw van Voorschoten op 3 Nov. IT-'iO. En heeft

den behoorlijken eed ten selfden dage afgelegt.

RlJNSATERAVOüDE. — Cornelius Huysnian
,

geb. in

Febr. 1672 tot Amsterdam; gewijt door Petrus Codde
,

aartsbisschop van Sebasten , te Utrecht. Doet dienst in

sijn ordinaris woonhuijs genaemt het //Vroonland" onder

de jurisdictie van Esselykerwoude ; doch sooveel denbaljnv^'

gebleken is , sonder eenige admissie ; alleen bij usurpatie.

Is ook priester tot Rynsatei'woude , maer bij resolutie van

HEdGr.Mog. van 17 Juny 170t geinterdiceert tot Kyn-

saterwoude te prediken of eenigerhande andere dienst te

doen en bij resolutie van den 17 Oct. 170i geordonneert

de pastorije, die hij mogt besitten, te ontruijmen. Segt op

4 Dec. 1705 door Gerardus Potcamp als Vicaris in de

Vereenigde Nederlanden tot pastoor van Rynsaterwoude

gesonden te sijn. Sijne statie strekt zich uit over Ryn-

saterwoude, Vriesekoop, Leymuyden, oostzijde van de

Oude-wetering en 4 huisen onder Esselykerwoude. Heeft

den 11 Nov. 1730 den eed op 't placcaet afgelegt.

Sassenheim en Voorhout. — Reinerus Velthoen, oud

54. jaren, geb. tot Zutphen, gesonden van de R. C. Over-

heid; waereldspriester, geen Jesuiet, monnik of sooge-

naemt Jansenist. Geadmitteert op 1 Jun. 1715 door den

H^ van Noordwijk. Hij heeft het IIP art. geteekent.

SoETERAVOUDE. — PhiUppvs Jacobus Otgems, oud 33

jaren , geb. te Oosterhout bij Breda , waereldspriester

,

gesonden door den auditeur der Brusselsche Nuntiatuur

;

beëedigt en geadmitteert op 1 7 Dec. 1731.

Stompavijk. — Frederik Johan. Jacohsz., oud 31 ^

32 jaren, geb. te Zutphen, waereldspriester; gesonden
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door ileii Nuntius te Brnsscl in do statie vnn Stompwijck ;

geadmitteert en boëedifjt 17 Oct. 1727.

VooRTUTRO. — JoJiav7}c.<i C(i.<imirus floo/t , oud 1-2

jaren, geb. te 's llage, Rooms-waereldspriester; se^t

syne seiidiiiiT lieni buyten sijn versoek en weten met den

post onder een couvert toegosonden te sijn door den Nun-

tius van Brussel , voor de statie van Voorbur<jh: ^endmit-

teert en beëefligt op .'3 Jun. 1730.

VooRSCHOTKX. — Franc. Jolian. Roggnée, oud 37 jaren,

iieb. te 's Hat^e , seijt svne sendinc; te hebben van den

Nuntius te Brussel op 1 2 Febr. 1731, als Iloomsch-wae-

relspriester. Is bij Vrouwe Anna Marg. Bentinck, duairiore

van VVassenaer, van Du venvoorde, Voorschoten, Veur etc.

geadmitteert 23 Mei 1731 en op 16 Jun. daarop bij bal-

juw en welgeb. mannen aangoteekent. Bedient de ge-

meente Voorschoten en volgens out gebruijck ook buyten

het ambacht twee a drie huysen aan den Voorschoter-weg,

indien er Roomschgesinden woonachtig zijn. Hij heeft het

III* art. eerst als capellaen van Johan. van Steen, wae-

reldspriester te Haarlem, den 20 Dec. 1730, en daarna

op 18 Jun. 1731 als pastoor te Voorschoten geteekent.

Waddixxveen, Goudkade etc. — [Franc. Cornelhis

Willebrinck ,
geb. te Rotterdam , Leuvensch godgeleerde;

was alhier van 1710 tot 1732 pastoor: in laatstgenoemd

jaar werd hij verplaatst naar Grootenbroek.]

Warmond. — In de heerlijkiieid Warmond sijn geen

priesters ofte Roomsche kercken ; de ingesetenen Roomsch

sijnde, behooren onder Sassenheim.

Wassenaar. — Hubertus cfEsiordeur ^ oud 55 jaren,

geb. te Amsterdam; waereldspriester en in den jare 1716

gesonden door den Heer Nuntius van Brussel ;
geadmit-

teert door den H^ graef van Wasscnaer-Obdam. Hij heeft

de verklaring op het placcaat gedaen. V^ermits de indis-

positie van H' d'Estordeur heeft alhier dienst gi'daen
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Joan. Stappers, oiul "2 7
j ,

geb. te Anisterdain , die oek

den belioorl ijken eed heeft gedaen ; doch hij is voornemens

in korte dafjen te vertrekken , vermits de apparente lier-

stelling van d'Estordeur.

Zkvenftoven. — Henricus Koek , oud 29 jaren, geb.

tot Amsterdam, waereldspriester, in de statie tot Seven-

hoven en Nieuwveen. Ten respecte van sijne sendingh

segt hij : geene te hebben , omdat hij door de Heeren

burgermeesters van Delft als heeren van Delfshaven tot

priester wordende aangestelt , HEd Achtbaren geen visie

van sijne sending begeerden : hebbende daerop den eed

in HEd.Gr.Mog'" resolutie van 21 Sept. 1730 vervat, den

24 Oct. daeraenvolgende in handen van Heeren burger-

meesteren van Delft afgelegt. Ende nader door den Hr,

van den Bergh , baljuw vMn Rijnland, gepresseert sijnde

ten tijde van sijne aanstelling in de voors. statie van

Sevenhoven en Nieuwe- Veen op het poinct van de voors.

bediening, is bij hem genntwoort, dat hij tot dien tijd

toe de statie van Delfshaven bekleed hebbende en al op

2 1- Oct. 1730 den vereyschten eed, corporaliter hebbende

afgelegt, hij vermeende geen nadere sendingh noodigh

te hebben, en is vervolgens, dewijl hij reeds in actueelen

dienst was op 23 Sept. 1 732 mede geadmitteert en be-

ëedigt; sooals hij ook aan Gec. Raden gedaen heeft en

is door I-fEMog"" geagreëert.

ZWAMMERDAM en BODEGRAVEN. — Joannes vati. Bran-

teghem, oud 42 jaren, geb. te Gent in Vlaanderen, ge-

ordent Roomsch-priester van Sint Augustijn, gesonden

van den Nuntius te Brussel in de statie van Swammer-

dam binnen het district van Voshol en daarbuiten over

Bodegrave tot Nieuwerbrugge toe. Hij heeft den eed op

't placcaet afgelegt.
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H n, i>iui-:sTKi;s in dkm-i-and, sciuklanu i;n

VKRDERE DISTRICTEN VAN ZUID-HOLLAND.

Bekgschenhoek. — Andreas van Loon, oud 47 jaren,

geb. tot Rotterdam, waereldspriester, gewijd A° 171(1

door den Nuntius van Geulen, en gesonden te Laren;

A° 1712 gesonden in de statie van Bergschenhoek, waer-

onder begrepen wordt Hillegertsbergh , Bleiswyck , See-

venhuvsen en Schiebroeck. Heeft het III' art. getekent.

Berkel en Rodenrijs. — Joannes van EUacker, oud

4-2 jaren, van de jeugd af gewoont en opgevoed te Amster-

dam ; Roomsch-waereldsi)riester ,
gesonden vanden Inter-

nuntius, in de statie van Berkel en Rodenrijs; eed gedaen.

Cabauw. — Gendolfus Kansman, oud 37 jaren, geb.

te Loven, waereldspriester, hebbende sending van den

Nuntius. Heeft verscheiden jaren in Holland sijn functie

gedaen en op 't placcaet de behoorlijke verklaring afgelegt.

Delft. — Stepkanus van Luyck , oud 5-3 jaren, geb.

van Utrecht, [Franciscaan]. Geadmitteert als pastoor in

de kerck ofte Statie van de Jesuieten , achter de Markt,

A° 1709; sendingh hebbende van zijn provinciael Bona-

ventura van Dijck , tevens praefect van de Missie [St. Fran-

cisci]. En heeft de verklaring op 't placcaet gedaen.

Elias Bosch ^ oud 42 jaren, geb. van Utrecht [Fran-

ciscaan]. Geadmitteert als pastoor [?] vaji de voors. kerck

op de Markt, sending hebbende van den provinciael

Philibertns Maes, praefect der Missie. En heeft de be-

hoorlycke verklaring gedaen op 't placcaet.

Delfsiiaven. — Henricus Kok, oud '30 jaren, geb.

te Amsterdam. Hebbende sijne sendingh van den pausse-

lijken Internuntius te Brusstd ,
geadmitteert als pastoor

der Roomse kerck of statie der Jesuieten [?] en aldaer

dienst gedaen. Heeft oj) 't |)laccaet de verklaring gedaen.



217

Doch sedert eenigc daaeii is hij vertrokken nacr Seven-

hoven in Rijnland.

DiRXSLAND. — De Roomschen dezer plaats gaen [ge-

lijk de overigen van 't eiland Flakkée] ter kercke te

Oude-Tonge.

OüDE-ToNGE en Grijsoord. — Joannes Goos, oud

60 jaren, geb. te Glieel , in 't geestelijke territoir van

's Bosch ; niet kennis van den Internuntius van Brussel

A" 1717 alhier gekomen, in de statie van de Oude-Tonge,

gelegen in den eilande van Overflacqué. Heeft op 21

Nov. 1730 den eed op 't placcaet afgelegt.

Dordrecht. — Pater Leonardus Vincqiiedes ,
geb. 6

Nov. 1669 in de stad Tongeren, in het land van Luyck

[Preekheer], gesonden door den provinciael der Neder-

landen, Hyacinthus du Mont, den 22 Junij 1713, om

de statie of Preekheeren-kerck op de Haven, ten huize

van den Hr. Hubertus Borret , waer te nemen. Pater

Vincquedes heeft mede de verklaring op het placcaet ge-

daen conform artic. 3; iietwelck alleen met uitUiting van

het woord: ,/waereldlyck" hem synde voorgeleesen, heeft

hij op sijn priesterlyck woord , sonder eenighe de minste

uyterlycke reserve versekert , sonder eenigli bedrog te

doen en te sullen nakomen ; niettegenstaende hij selfs

voor de Heeren burgermeesteren, heeft gesegt te sijn,

een Predicheer en van de Dominicaner-Orde.

Gorinchem. — Ferdinandus Du Quavré, oud 62 jaren,

geb. te 's Hage , [Franciscaan], gesonden door Gerardus

Potkamp den 8 Dec. 1705. Heeft sonder restrictie het

3^ art. van 't placcaet onderteekent. Desselfs woonplaets

is genaemt : 't Clooster.

Gouda. — Richardus Bartholomeiis de J/it, oud 10

jaren. Raer en bij geval alhier pastoor geworden in de

pastorye «van den Braessem" op de Gouwe, sedert 14

jaren; heeft den eed gedaen.
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Johauncii 1'erdiuanilns Sc/iottcv , oud Od jüicn, is^A). \c

Antworpon ; vnn don Nuntius Santini .\° 1710 als Rooms-

priester iiequalificeert ; hij heeft 7 jaren in Over-IJssel

gestaan. Mij is in de statie in de Peperstraet te Gouda,

sedert 10 jaren; heeft den eed gedaen. [Hij was Jesuiel].

Reiiierus van dm Bosch, oud óO jaren, geb. te Maes-

tricht, gesonden door den provinciael der Minderbroeders,

in de statie op de Gouwe, sedert 10 jnren ; iieeft den

eed gedaen.

Haastrecht [in den lande van Blois]. — Cornelis

Brouwer, oud 50 jaren, geb. te Schagen; [een Francis-

caan] bedienende, en wonende te Haestrecht. Hij lieeft

den eed afgelegd bij Gec. Raden 1 Dec. l7-'iO.

's Hage. — Hier sijn pastoors en knpellanen : [in de

MolstraetJ. — Joannes van der Lee, oud in jaren, geb.

te 's Bosch ; heeft gestudeerd te Loven aan de Universi-

teit, is waereldspriester en gesonden als pastoor in den

Hage door den Heer Internuntius Santini. Desselfs capel-

lanen sijn: Alardus de ffeerdf, oud -U) jaren, geb. te

Rotterdam, waereldspriester, gesonden door den Inter-

nuntius van Brussel, en Joannes Baptista Allard, oud 28

jaren, geb. te 's Bosch, waerelspriester; gesonden door

den Internuntius van Brussel.

's Hage [in de Assendelftstraat]. — Anselmns Triperet,

oud 65 jaren, geb. te Parijs; van de (^rde der onge-

schoeide Caru)elieten van 't o()n^'ent van Parijs ; gesonden

door den lieer Codde, Vicarius Apostolious , A" 1700.

Desselfs cnpollaen is: Jnlien Le Masaoii , oud 5I> jaren,

van de Orde en convent als boven ;
gesonden door den

Nuntius van Brussel, A° 1720.

Maasland en Maassluis. — Lamherlus Lagerstond,

oud .'31- jaren, geb. te Utrecht, Roomsidi- waereldspriester,

gesonden van den Nuntius in de statie van Maasland en

Maassluis
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MOORDREGT. — Pefnift I/afjehnaii , oud 10 a 1-? jart-n,

ueb. te Amsterdam, waereldspriester, gewijd van den

Internuntius tot Brussel, A° 17:24, en tresonden als pa-

stoor in de statie van Moordregt, waer onder begrepen

worden: Goudenrak, Ouderkerk en Nieuwerkerk ;
deed

verklaring etc.

Noord-Kethel. — Theodorus van den Brocrk , oud

59 jaren, geb. te 's Bosch , Roomsch-waereldspriester
,

sending hebbende van den Nuntius J. B. de Bussy , te

Geulen, in de statie van den Kethel. Heeft den eed gedaen.

NOORDELOOS. — Selfs geen Roomse ingesctenen. De

voorgaende drossaerden en dese drost sedert iO jaren

,

hebben altoos dat soort van ongeiioorsame onderdanen si;e-

weert Het was voor de Republycq te wensclien . dat in

Holland alonnne soo weinigh Roonisgesinden gevonden

wierden, als in deese quartieren en wel in de gehcele

Alblasserwaerd.

OuDEWATER. — Alexander de Neeve , oud 4-6 jaren
,

geb. te Brussel, van de Orde der Minderbroeders, welker

statie hij oock segt te bekleeden. Gesonden van den Nuntius

van Brussel en heeft op 21 Nov. 1730 den eed gedaan.

Papendrecht. — Ter obedientie van UEMog'' mis-

sive van 19 Sept. 11. dient, dat onder onsen dorpe van

Papendrecht ende jurisdictie van dien geen Roomscli ])ries-

ter nogte kercken syn, dan alleen op het huys te Papen-

drecht een eenigh huiscapellaan, genaamt Gerardus Koek,

oudt 46 jaren, geboren van Amsterdam, alléén voor die

familie ofl' dat huisgesin ; dat die familie van alle oude

tijden af op dat huys dusdanigen priester heeft gehad.

De advocaet Hoynck van Papendrecht heeft ter deeser

sake request gepresenteert aen HEGr.Mog^ ten eijnde by

vervolg op het voors. huys, alléén voor die familie, son-

der eenige vreemden te admitteren , een priester soude

mogen blijven. Dat request is gesteld in handen van Gec.
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Kaden en o]) liet bcrigt vaii ilen baljuw , /-omler eeiii<je

verdere dispositie ; immers voor zooveel de baljuw weet,

^eseponeert. Waerop die priester als voorheen in syne

bediening van die familie is blijven continuëeren in alle

stilte. De advocaat Hoynck van Papendrecht van deselve

familie synde, zomle wegens den voors. priester, als ander-

sints nader informatie kunnen geven.

Poeldijk [onder Monster]. — . Berjiardua Pcrquin
,

pastoor, geb. te Rotterdam, oud 32 jaren. Authonius

Thopoel, ca])ell;K'n
,

geb. te Asten bij Eijndlioven
,
oud

27 jaren. Beyden geen Jesuieten of geordenden , maer

waereldse priesters van de Lovensche studie : van 't ge-

voelen van Augustyn en Thomas; sending hebbende van

den Nuntius tot Brussel en hebben zich op 't placcaet

van 21 Sept. 17-JO oj) haer priesterlijk woord verklaert.

Hare stiitien hebbende in de Poeldyck. [Hieronder be-

hoorden toen nog Monster, Naaldwijk, 's Gravenzande en

een gedeelte van Loosduinen.]

PiJNAKKKR. — Jacobus de Weerdt , oud 30 jaren, geb.

te Kuylenburg, Uoomsch-waereldspriester ;
gesonden door

den Internuntius te Brussel; heeft den eed gedaen.

ROON en Pkndrecht. — Franciscus Bemarts , oud

omtrent 6U jaren, geb. te te Arendonck, grensende aen

de meyerije van 's Bosch, gesonden van den Nuntius tot

Brussel Joseph Spinelli. A° 1724. bij den advocaet van

Schagen , als medevoogd van den Heer van Rhoou ge-

admitteert, en heeft op 't placcaet verklaring gedaen.

[Onder Roon behoorden toen nog de Beyerlanden, het

land van Streijen etc.].

R(JTTEKDAM. — Judocus van Vechely i)astoor. f en

Henricus Forniaer
,
priester, in de Leeuwstraet.

Franciscus Dircks ,
priester, en Ihminicus Ophove?i

,

priester, op 't Steiger.

Sijn alle sedert eenige jaren vóór het cuumeeren van
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't placcaot van 21 Sept. 1730 alhier ^eadmittoert geweest

en hebben de behoorlijke verklaring op hot gemelde plac-

caet gedaan.

N.B. De plaats van Judocus van Vechel , overleden,

is no<: niet vervnlt.

ScHlEDAiVr. — Er sijn twee priesters: Johannes Roden-

rijs, oud 55 jaren, geb. te Schiedam, priester [pastooi-],

en Adrianus van Wijtv liet , oud 28 jaren, geboortigli van

de Hoeve, niarquisaat van Bergen-op-Zooin , capellaen.

Beyden gesonden door den Nuntius van Brussel aen de

kerck of statie aen de zuidzijde van den Dam. Zij heb-

ben den eed gedaen, [Zij waren Dominikanen].

Schipluiden. — Petrus van Heessel, oud 64 jaren,

geb. te 's Bosch , van de Orde der Minderbroeders
, ge-

sonden door den provinciael Bonaventura van Dijck , in

de statie van Schipluiden. Heeft den eed gedaen.

Steeijen ['t land van]. — In den lande van Streijen

geen één Roomsch priester en dat bij menschen geheuge-

nisse geen kerck of Roomsche priester daer geweest is.

Het compt mij EdMog^ HH. [zoo schrijft de H"" Repelaer

op 30 Sept. 1732 uit Dordrecht] als seer remarquabel

voor, dat bij nauwkeurigh ondersoek bevonden hebbe, dat

in die gansche jurisdictie geen 6 Roomse ingesetenen ge-

vonden worden; te meer dewijl gemelte jurisdictie sigh

uytstrekt over seven dorpen en zulcx over omtrent 10,000

mergen lants.

Teckop. — Petrus van Dorsten, waereldspriester, geb.

te Rees in Cleefsland , oud 10 jaren, sijne statie hebbende

in Tekkop; door den baljuw geadmitteerd in Dec. 1722.

Heeft geen schriftelijke, maer mondelinge sending van

Martinus van Hees [den aartspriester van Utrecht] en heeft

verklaring gedaen op 't placcaet. [Deze statie en iiaar

priester zijn hier vermeld, omdat de Hollandsche baljuw
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van Loosilreclit , Siiiioii Entiiick, bericht iiidieiidc ; 'Ie

priester wooiiacliti^' oj) Utrechts gromlgebied , was dan

ook op llolhiiidsch gebied werkzaam.]

Vlaaui)I\(;i;x [in de SouteveenenJ. — Cornelis van der

Kuil G/iysbettsz.
,

geb. te 's Hage 7 Jiin. l()6fi, gestu-

deerd bij de canuniiiken van St. Norbertus. A" l()95 tot

priester gesonden door Petrus Codde, aartsbisschop van

Sebasten en Vicaris van Holland. Heeft verklaring gedaen

op 't placcaet. Zijne statie is in de Souteveenen.

Een ander rapport bevat : Dat binnen de steede Vlaer-

dingen ofte jurisdictie van dien , noch in V^laerdinger-

ambacht geen kerck ofte vergaderplaets van de Rooin-

sche in of opgesetenen werd bevonden en ook mitsdien

geen priesters ofF priester sigh aldaer onthouden off ge-

admitteert sijn. Edoch dat even buyten onder de heerlijk-

heid der Soutenveenen een R. C. kerck staet, ahvaer sigh

een priester onthoudt en dienst doet
,

gaende de voors.

in en opgesetenen aldaer ofte binnen Schiedam hunne

blinde devotie verrigten.

W^ATERiNGEN. — Comelis van der Kim , Richardszoon,

waereldspriester
,
geb. te 's Hage 25 Nov. 1667; gcson-

den in Wateringen 12 Dec. 1700 door Hugo Franc, van

Heussen en op 't placcaat verklaring gedaen. Deze heeft

met permissie van Gec. Raden een cajiellaen, Johan. Bapt.

Allard, waereldspriester, geb. te 's Bosch 4 Julij 1704-

;

gesonden tot capellaen te Wateringen op 19 Nov. 17'Jl

door Johan van der Steen en door de Gec. Raden ge-

admitteerd.

Woerden. — Francisais van Honsem. In dese stadt

Woerden is, als priester tot het bedienen der Roomsche

statie of kercke aldaar in den jare 1719 geadmitteert

;

omdat hij niet behoort tot de Orde der Jesuieten ; niaer

tot die der Franciscanen, Franc, van Honsem; volgens
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zijn opgeven oud J- 1 j. en geb. te Amsterdam. Op 15

Nov. 1730 heeft hij den eed gedaen op 't placcaet van

21 Sept. 1730. Er is geen ander [Roomseh] priester noch

in de stad noch in de baljiuwage.

AANWEZIGE OUD-ROOMSCEIE PRIESTERS ENZ.,

BIJGENAAMD JANSENISTEN

IN NOORD- EN ZUID-HOLLAND.

A° 1732.

Aalsmeer. — [lermanus Theobalclns Poringo, oud 10

jaren, geb. te Thienen , waereldspriester ; niet geordend,

ook geen Jesuiet of Jesuietsgesinde; maer van diegenen,

die men noemt Jansenist. Hij heeft sending, van den Heer

Barchman Wuytiers, aartsbisschop van Utrecht, 2 April

1730 en is op desselfs recommendatie gekomen in de

statie van Aelsmeer. Heeft den eed gedaen op 1 Deo. 1730.

Amsterdam. In de Pauw. — Lucas Ahuis, oud 03

jaren, geb. tot Amsterdam; heeft zijne sending van den

bisschop van Sebasten en sijne statie of kerkplaets in de

Keizerstraet.

Op de Voorburgwal. — Joannes Schoonebeeck , oud 70

jaren, geb. te Rotterdam; heeft sijne sending van Cor-

nelius van Steenhoven en sijne statie op de Voorburgwal

bij de Dirck-van-Assensluis.

In de Vinkenstraat. — Hieronymus de Bock, oud 52

jaren, geb. te Amsterdam; heeft sijne sending van Hugo
van Heussen en sijne kerck in de Vinckenstraet.

Op Singel. — Gislenus Priem, oud 4S jaren, geb. te

Gouda; heeft sijne sending van Cornelius van Steenhoven

en sijne kerck op den Cingel , schuijns over de Appel-

marckt.
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In den Ooievaar. — Antonius Meijer», oud 50 j.iieii,

yel). te Kotteiilani ; lioett sijne seiidini^ van Cornelius van

Stoeiilioveii ('11 sijiie kerck in de Barnsteei_di.

In de drie bonte Kraaien. — Joanues van llartcfeUlt
,

oud 'M) jaren, nel), te Duy ven in de Lijinei's ; heeft sijne

sendiiiü; van C'ornelius van Steenhovon en sijne kerck in

de Oude-teertuyiKMi.

Op de Brouwersgracht. — Jouchim Bervelwfjh , oud

27 jaren, i^eb. te Amsterdam; heeft sijne sendin<; van

Cornelius J. Barchnian-Wuytiers en sijne kcrck op de

Brouwersnracht bij de Korte Princegracht.

In het Maagdenhuis. — flenricus de flaan , oud -J?

jaren, ^eb. te'slla^e; heeft sijne sending van Cornelius

J. Barchman-Wuytiers en sijne kerck in 't Maagdenhuis.

In het Jongens-Weeshuis. — Cornelius Verheul, oud

40 jai-en, geb. te Utrecht; heeft sijne sending van Cor-

nelius van Steenhoven en sijne kerck op de Lauriers-

iiracht in 't Jon<iensweeshuis.

[De voorn, negen oud-Iloomsche priesters hebben allen

den eed gedaan.]

Bkiele. — Dat in de stad Briele niet meer als één

Roomsch priester is, gen. Petrus Fobeleis , geb. tot Werch-

ter in het land van Aerschot in Brabant; zijnde wereld-

lijk priester en hebbende zijne zending van den zoogen.

bisschop van Utrecht C. J. Barchnian ; die door dcu

magistraat van Briele tot het bedienen van de Roomsche

kerk alhier is toegelaten en vervolgens ook de eed in

trevobre HEGr.Mou'^ resolutie van 21 Sept. 1730 is af-

genomen.

In het land van Voorne is geen Roomse kerk veelmin

een i)riester. — [Alzoo schreef Ui Oct. 1732 W. van

Almonde uit den Briel.]

KuOMMKNiK. — Joanues Meijer, oud '^i^ jaren, geb.

te Enschede, Jansenist priester; sending hebbende van
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C. J. Barcliman-Wnytiers
,
gegeven te Haerlem 22 Jun.

1725 voor de statie van Crommenie cuni annexis. Heof't

eed gedaen.

Delft. — St. Ursula. — Nicolaus Broedersen, oud 46

jaren, geb. op liet eiland Noordstrand ; a" 1722 tot pa-

stoor in het Beggijnhof - de kerck of statie der Janse-

nisten - gesonden door Corn. van Steenhoven, en heeft

op 't placcaet verklaring gedaen.

St. Hippolytus. — Godfridus Valckenhurch , oud 58

jaren, geb. te Amsterdam; a° 172 7 gesonden door den

bisschop C J. Barchman-Wuytiers en heeft op het plac-

caet verklaring gedaen.

Ignatius van Heijningen , oud 74 jaren
,

geb. uit de

Veenen. Geadmitteert a" 1780, gesonden door den bis-

schop van Utrecht; heeft in de voors. kercke dienst ge-

daen als onderpastoor van Godfridus Valckenburch; doch

doet jegenwoordigh geen dienst meer. Heeft op het plac-

caet de behoorlycke verklaring gedaen.

Petrus Melis van Sa/tingen, oud 78 jaren, geb. van

Amsterdam
,

praesident van het Hollandsch Collegie te

Leuven; gevlugt ter saecke van de Constitutie UnigenitüS
;

7Jch alhier onthoudende sonder eenigen pastorale dienst

te doen.

Antonius Cinck, oud 64 jaren, geb. te 's Bosch ,
pre-

sident van het collegie van Cranendonck te Leuven
;
ge-

vlugt ter saecke van de Constitutie; zich hier onthoudende

sonder eenigen pastorale dienst te doen.

Franciscus Koppens, lloomsch priester, oud 5-3 jaren,

geb. te Temsche , kanunnik van St. Goeie te Brussel
;

gevlucht ter sake van de Constitutie en sigh hier ont-

houdende, sonder eenighen dienst te doen.

Delfshaven. — Petrus van Biesenbroeck, oud 60 jaren,

geb. te Meenen in Vlaenderen , sendingh hebbende van

den bisschop C. J. Barchman
,

geadmitteert en dienst

Uydragcu Gcscli. Bisd. v. Itaarlom. XVll" Deel. 15
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doende als pastoor van de Jansenisten ; en lieeft den be-

hoorlijken eed gedaen.

DoKDKECHT [Voorstraat]. — Joannes Pruijm , i^eh. te

Muyden den 11 Febr. 1669; gesonden door den bisschop

Petrus Codde den 2 Mei 17 02 in de kerck te Dordrecht.

Heeft 18 jaar bedient de kerck op de Hoof^e-Nieuwstraet

en naderhand tot nu toe de Roonische kerck nevens de

brouwerije , het Cruijs, op de Voorstraet. Heeft verkla-

rine: gedaen.

Dordrecht [Hooge-Nieuwstraat]. — Gerardus Kenens,

geb. 19 Febr. 1G92 te Üestgeest buijten de stadt Leyden

;

gesonden door den bissciiop C J. Barchman a" 1728, om

de kerck op de Hooge-Nieuwstraet waer te nemen. Heeft

verklaring gedaen.

EgmONDEN. — Carolits Pennaert, geb. 4 Aug. 1697

te Brugge in Vlaenderen, hebbende sijne sending van

den aertsbisschop van Utrecht. Hij heeft den eed op

't placcaet gedaen.

Eikenduinen [bij 's Hage]. — Joannes Block, oud 69

jaren, geb. te Gouda; gesonden van de Vicarissen van

't Capittel van Utrecht, aengesteld van den aertsbisschop

Petrus Codde. Hij heeft den eed gedaen.

Enkhuizen [St, Pancratius]. — Joarvies Augustinus van

Heiningen, oud 51 jaren, geb. te Hazerswoude
,
gesonden

door Hugo van Heussen a" 1719. Heeft eed gedaen.

Enkhuizen [St. Gummarus]. — Gabriel van der Heyden,

oud 40 jaren, geb. tot Leuven, gesonden door 't capittel

van Utrecht a" 1722. Heeft eed gedaen.

Gorinciiem [Abrahamsschoot]. — Petrus Rosa, geb.

tot Gheel 15 Üct. 1695, gesonden door den H'. C, J.

Barchman en heeft op 't placcaet den behoorlijken eed

gedaen.

Gouda [St. Joh. Baptist]. — Theodorun van der Croon,

oud 65 jaren, geb. te Cuilenborg, waereldspriester; ge-
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sonden door den hV. Hugo van Heussen in de statie op

de Gouwe [westzijde], sedert 18 jaren. Heeft eed gedaen.

Gouda [Oude Tol of St. Willibrord]. — Wilhelmus

van der Beeck, oud 51 jaren, geb. te 's Bosch, waerelds-

priester
;

gesonden door den H'. C van Steenhoven

,

sedert 12 jaren. Deze statie was ook gelegen op de Gouwe.

Heeft eed gedaen.

Haarlem [St. Anna, in de Koksteeg op de Bakenesse-

gracht. — Joannen Trees, kwam hier 17 Jul, 1727 en

stierf lö Febr. 1748].

Haarlem [St. Maria, in de Biggesteeg op de Bakenesse-

gracht. — Joannes Meindarts , geb. te Groningen; voor

St. Maria geadmitteert door de Haarlemsche vioedschap

op 28 Oct. 1724. Hij nam in 1741 zijn ontslag en stierf

19 Oct. 1751 te Amersfoort].

's Hage [St. Augustinus in de JufFer-Idastraat]. —
Guilielmus Fredericus van Dalenoort. Hij verklaart en

verzekert mits desen : te zijn van Utrecht, op 13 Nov.

[I7l32] te zullen zijn 74 jaar oud, te hebben gestudeert

in de Universiteit van Loven, te zijn een Roomsch catlio-

lijk wereldspriester en zendinge als pastoor in 's Hage te

hebben ontfangen van den H^ Petrus Codde , aartsbisschop

van Sebasten, die tot 1702 alle de Roomsch Catholyken

dezer landen als Kerkvoogd heeft bestiert en in dat jaar

door den Paus wierd gesuspendeert.

Voorts zegt hij tot hulp te hebben een kapellaen , mede

een R. C. wereldspriester, genaemt Joannes van Baeserode,

geb. te Laken in de Knijp van Brussel, oud 4 jaren,

die tot hulp is gesonden voor omtrent 5 jaar, door den

H'. aertsbisschop C. J. Barchman-Wuytiers.

Helder [den]. — God/ridus Verheul. Hij verklaarde

op 14 Oct. 1782 te zijn: geb. te Utregt, wereltspriester,

gesonden op den Helder en Huysduinen den 1 7 Sept.

1717, door den Heer Hugo Van Heussen, overste van
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onse oude Clereirie alstoen rer^erende ; beinachti<^t alsdan

door den Staet. Voorts te zijn oud 16 jaer en houdende

aen de Clere^ie en 't Capittel van Utrej^t , die men den

naem van Jansenisten i^eeft.

HiLVERSOM. — Godfridus Buil, wereldspriester, oud

39 jaren, geb. te 's Bosch; die vermits sijne swakheid

en oni)assel ijkheid tot capellaen lieeft Joannes Spruyt, mede

wereltspriester, geb. te Utrecht.

Kralixgen. — Adriamis Jiogaert , omtrent 3 7 jaer

oud, geb. te Gouda, wereltspriester; door den bisschop

van Senez in 1719 gewijd, en in 't jaer 1725 van den

aartsbisschop van Utrecht gesonden tot Kralingen, waaronder

de buurt van Omoorden en Capelle op den IJssel.

Leiden [St. Fredericus of Hooiwagen op de Ilooigracht].

— Fraticiscufi Dominus Meganck '), geb. te Meenen in West-

Vlaanderen '27 Mei 1684, priester gewijd 1709 te Doornik.

Hij was te Leiden pastoor 1727-71 , en stierf als oud-

pastoor 12 Oct. 1775. Welligt was in 1732 reeds hier

Mr. Rickaert, pretre du diocese de Tournay, chapelain

h Utrecht et puis k Leiden on il est mort Ie 8 Avril 1711.

[Zie ook Recueil de Divers Temoignages etc. p. 392].

Oudewater. — Ilubertus de Vos, oud 33 jaren, ge-

sonden van den aartsbisschop van Utrecht , zijnde een

wereldspriester. Hij deed den eed 8 Oct. 1732. Zijn

eigenlijke naam was Huhert Gxdlleauine Carteau , geb. te

Mecholen. [Zie Chron. Orat. D. Jes. pag. 215.]

Polsbroek [Zuid]. — Wynandus Bonifacius van Sons-

beeck, geb. 29 Nov. 1698 te Utrecht, gesonden van C.

J. Barchman-Wuytiers. Hij v. Sonsbeeck is een werelds-

priester en pastoor, die den 21 Sept. 1730 den eedt in

's Hace iredaen heeft.

1) Hoofdzakelijk is dit levensbericht getrokken uit de Lijkrede, op hem

gehouden, eu uitgegeven te Leiden, bij Hend. Koster A" 1775.
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Rijswijk [bij 's Hage]. — Petrus van der Maes van

Avenrode, Roomsch priester, oud 6 5 jaren, ^eh. te

's Hage; in 1706 te Rijswijck gekomen en geadmitteert,

hebbende sijne sending van het Capittel van Utrecht en

naderhand geconfirmeerd door den bisschop aldaar. Doet

dienst als pastoor der Roomsche kerk van de Jansenisten;

den 11 Dec. 1730 heeft hij den eed gedaen of liever zijn

priesterlijk woort gegeven.

Blasile de Bleigni, Roomsch priester, oud 61 jaren,

geb. van Chauraont en Bassigny in Vrankrijk, Chartuij-

ser; in 1732 uit Vrankrijk gevlucht, ter sake van de

Constitutie. Hij is bij v. d. Maes commensael, inwonende;

sonder dat hij eenige pastorele diensten doet.

Etienne Guerin, R. pr. oud 44i jaren , geb. van Parijs,

Chartuijser, in 1732 ter sake als boven uit Vrankrijk

gevlucht en mede bij voorn, Maes als commensaal in-

wonende, sonder dat hij eenige pastorele diensten doet.

Zijn geen andere R. priesters in het district van Rijs-

wijk.

[Het voorstaande berichtte uit Delft op 29 Sept. 1732

de baljiuw C. van der Goes.]

ROELOFSARENDSVEEN. — Jocohus du Pré, geb. te

Mechelen , oud 37 jaren. Heeft zending van H^ Barch-

man-Wuytiers, vóór omtrent 6 jaren. Heeft den eed gedaen.

Rotterdam [St. Laurentius in den Oppert]. — Cor-

nelius Bonhereel. [geb. te Ostende
;
pastoor alhier 10 Aug.

1728—t 19 Mei 1744.]

Gerardus Buil. [geb. in de Meijerij van 's Bosch, ka-

pellaan alhier 1728-38, voorts pastoor te 's Hage, alwaar

hij t 13 Jul. 1743.]

Rotterdam [Petrus en Paulus of 't Paradijs op de

Delfsche Vaart]. — Joannes van Beeck. [geb. te Utrecht,

pastoor alhier 1717—f 27 Aug. 1751.]

Xicolaus Borremans. [geb. te Brussel, kapellaan alhier
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172Ö-1736; pastoor te Vianen 18 Juni 1736—f 7 Maart

1756.]

Schiedam. — Nicolaus de Wolff , oud 36 jaren, geb.

van Rotterdam, wereldspriester; ^esonden door den bis-

schop van Utreclit aen de kerk of statie van ouds ge-

naemt 't huijs Terpoort. Heeft den eed gedaen.

Schoonhoven. — Heyiricu'^ van Jkrkum, oud 32 jaren,

geb. van Swol , bedienende Schoonhoven alleen; die den

eedt heeft afgelegt of sijn priesterlijk woort gegeven.

SOETEKMKER. — Jacobuü van der Weyden. Mij is geb.

te utrecht en oud 33 jaren; heeft sijne sending als wae-

reldspriester van C. J. Barclmian
,
pretense bisschop van

Utrecht. Van der Weyden is beëedigd op 20 Oct. 1732.

Vianen. — fiermes van Doren. [geb. te Ronse in Vlaan-

deren, in Holland gekomen 13 Oct. 1728, aangesteld

voor Vianen 12 Maart 1730, en op 12 Aug. geadmit-

teerd als opvolger van Herm. Lagerbant ; hij was wereldsch

priester van 't Oratorie en van 't gevoelen der Cleregie.]

Zaandam [West-]. — Joannes van der Cloe^ , Janse-

nist priester, geb. te Amsterdam, oud 2 7 jaren; sendinge

hebbende van C. J. Barchman-Wuytiers van 3 Febr. 1732.

Heeft den eed gedaen. [Hij t '^1 J'^'i- 1768].

-><ci=?^^=;::2>i:^fö<.2i>3T^;'^
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UIT DE LEVENS

DEK

„MAECHDEN VAN DEN HOECK"
TE haarlp:m.

Bijzonder merkwaardig voor onze kerkelijke geschiedenis

matj dat (jedeelte van Haarlems veste genoemd worden

hetwelk omgrensd wordt door Bakenessergracht, [O. L.]

Vrouwesteeg, Klerksteeg, Krom en Koksteeg. Hier zijn

we in de aloude buurt van Bake^ies die, misschien reeds

vóór dat Haarlem met de S. Baaf gesticht was, hare

Lieve Vrouwekerk had, de buurt die later aan de stad

getrokken en sedert Oud- Haarlem genoemd werd '). Hier

werd in den strubbelen tijt" dezelfde aloude kerk, helaas!

het eerst door //guese"preek en nachtmaal ontheiligd, maar

toch ook hier. Goddank! hebben Roomsch geloof, eere-

dienst en kloosterleven van stonden aan weer post gevat

en stand gehouden , al was het dan ook maar in den

meest afgelegen „Hoek" van het Krom. En stand ge-

houden niet alleen, maar ook zulk eenen graad van bloei

bereikt, dat de Provicaris Cousebant in 16H8 van //Cele-

bris" spreken mocht ' ) en later de Nuntius Ghilini dienzelfden

Hoek als //opiscopatui fere similis" kon kenmerken ^). En

geen wonder: dadr toch had een der pastoors, had Bou-

dewijn Cats, den staf mogen voeren als vicarius apostolicus,

daar was honderd jaren lang de gewone vergaderplaats

1) Allan. Geschiedenis ea Beschrijv. v. Haarlem I bl. 358 en lil bl. 15.

2) Bijdr. V, bl. 105.

•è) Archief van het .\artsb. IJtr. VIII, bl. 123.
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on ;ils dl! zi-tfl geweest v.iii lu't /,()()>_feiiaaiii(l Kapitti-l \"an

Haarlem; ddar waren no<r parainenta pontificalia , door

dien Vicarius apost. (i^ebruikt; daar prijkte aan de wan-

den menig portretstuk van de voornaamsten der geeste-

lijkheid van die dagen; dkar werd ook het rijk archief

van het oud-kapittel bewaard: ihuir berustten de IIH. Re-

liquieën die nog uit den ,/trubbelen tijt" gered waren,

T{)ch heeft al die heerlijkheid niet mogen voortduren.

Juist de uitbreiding van het katholiek geloof biinien

Haarlems wallen heeft met den loop der tijden andere

toestanden aangebracht; en in 1851 werd de statie opge-

heven. //De kerk den Hoek is in 1852 in publieke veiling

,/verkoclit, daarna gesloopt en het daardoor opengevallen

^terrein met partikuliere woningen bebouwd ; terwijl de

,/ voormalige pastorie, plaatselijk geteekend met N" 63,

//thans nog bewoond wordt door de Dames De Geus" ').

Sic transit gloria !

Maar neen ; de geschiedenis kan hier o|)treden om de

gedachtenis levendig te houden aan hetgeen hier heil rijks

en heerlijks geschied is ; en hare taak is des te meer

gemakkelijk en dankbaar, omdat er voor de glorie van

//den Hoek" reeds een monument gesticht is , dat slechts

wacht op eene, zoo niet plechtige, dan toch behoorlijke

onthulling. Ik reken het geen gering te schatten voor-

recht, dat mij zei ven de arbeid dezer onthulling is ten

deel gevallen. Do bladzijden der //Bijdragen" zullen mij

daartoe ten dienste staan.

Jaren achtereen heeft iiier in den Hoek eene maag-

delijke hand de pen bestuurd , en aan dat monument ge-

arbeid. Drie quartijntjes handschrift zijn vóór meer dan

200 jaren met zorg geschreven, later met eerbiedige

vereering l)ewaard, dikmaals met bewondering herlezen

n .illan : Gi'scli. en Ucsclir. v. ITainl.iii III hl. 635 (A" 1883).
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aeworfleii , en hij de opheffing der statie aan de biblio-

theek van het Seminarie te Warmond ten deel gevallen.

En nu mag de belanostollende lezer met mij den Hoog-

Eerw. President dankbaar zijn voor de vrijgevige wel-

willendheid , waarmede mij de openbaarmaking van deze

ongemeen rijke bron voor onze kerkelijke geschiedenis is

toegestaan en gemakkelijk gemaakt; ;/Voor onze kerke-

lijke geschiedenis" ook in algemeenen zin bedoeld, want

volstrekt niet alleenlijk over de statie van «den Hoek"

bevatten de qnartijntjes geschiedkundige bijzonderheden.

Veel wordt ons medegedeeld over den reformatietijd

van het laatst der zestiende eeuw, zelfs nog menig be-

langwekkend bericht uit den tijd dat «de H. Kercke ende

cloosters nog in haer fleur waren" '); trouw gebleven

geestelijken, eerste huiskerken, //treftiche catlioliken die

de priesters Gods in haer huys ontfingen", veel geslacht-

kundige mededeelingen, burgerlijke en politieke zaken

zelfs trekken in het handschrift telkens onze aandacht

;

maar bovenal zijn het de mededeelingen over het eigen-

aardig kloosterlijk leven, dat in de eerste helft der 1
7'^^

eeuw te Haarlem geleid werd, welke den inhoud uitmaken

der drie merkwaardige boeken. Die inhoud geldt namelijk

de Levens der maechden , die in genoemden tijd, naar ge-

lang en eisch van omstandigheden, te Haarlem in //den

Hoeck" een kloosterlijk leven beoefenden , in den trant

der vrije vergaderingen van de Beggijntjes, De kloosters

toch waren wel //gesmeten" en de nonnetjes verjaagd,

maar de religieuse geest „expelias furca, tarnen nsque

recurret'^ ^).

Om mij nu van al hetgeen de drie qnartijntjes wetens-

waardigs bevatten eene eenigzins ordelijke mededeeling

mogelijk te maken, ben ik met de pen in de hand de

1) III. bl. 140. 2) Horat. Epist. I, X, 24.
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drie deeltjes j^aan doorloopen ; tMi zoo hebben zicli de

historische bijzonderheden gemakkelijk laten ran<^schikken

in drie groepen : l°die van de bijzondere geschie lenis van

den Hoek en de ,/ vergaderinghen der maechden", 2° die

van het godsdienstig en ascetisch leven, 3° die van va-

derlandsche kerkgeschiedenis in het algemeen. De eerste

groep splitst zich in : eigenlijke geschiedenis van de Statie

en van de vergaderingen in «den IToeck", met inricliting

en lotgevallen, vaërs- en moeders-oversten, dagelijksche

levenswijs, geldelijk vermogen, kleeding enz. der maag-

den, en het Maagdenhuis ; de tweede groep brengt belang-

rijke bijzonderheden over de geestelijke //beleiding" welke

de Eerw. Overste jegens de maagden uitoefende, het

eigenlijke ascetische leven, bijzondere deugden of gaven

der maagden, vrome oefeningen , vrome spreuken , vasten,

boete- en liefdewerken ; de derde groep eindelijk kan ver-

deeld worden in de volgende onderwerpen : reformatie en

//ti-ubbele tijt", oude kloosters en kerken, latere staties,

geestelijken, katiiolieke familiën, kerkelijke liturgie en

kunst, zeden en godsflienst algemeen.

Maar de lezer verlangt te weten, wie de bedoelde

schrijfster is. Dat wij haar naam kennen danken wij aan

eene andere Haarlemsche geestelijke maagd, Maria van

Wierin<ren , die aan het einde der reeds genoemde drie

quartijntjes, wederkeerig het leven der schrijfster zelve

beschreven heeft , en volgenderwijze aanvangt :

,/Hier is voor het leste bijgevoecht een weinich uyt

het leeven ende volmaecktc deuchden van de E. W.

ende godvruchtighe maghet Catharina Jans Oly, die ghe-

weest heeft in iiaer leven 25 jaren ende 8 maenden

gheestelijcke moeder van een vcrgaderinge. Die welken

is die gheene die dit boeck met noch 2 voorghaende

boecken van het leven en de deuchden van de maechden

lieeft besL'lircvcn ; belialven noch verscheyden andere cleyne
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boecken die zij vande lijcksennoonen vande maecliden

heeft geschreven en ons naeghelaeten. Welcke ghetrouwen

arbeyt die zij naclit en dacli heeft betracht, van ons niet

en moet vergheeten zijn. Maer om danckbaer te sijn soo

sullen wij nae ons cleijn vermoghen, en nae dat ons Godt

toelaet, een weynich van haer deuchden verliaelen , opdat

die bij ons moghen blijven in ghedenckenis."

uDeze onse E. gheestelijcke Moeder Catharina Jans Oly

is ghebooren tot Amsterdam van Godtvruchtighe ouders

int jaer ons Heeren 1585 den 8 May: zij is van haer

ouders seer Godtvruclitich opgevoet : en doen sij nu ge-

comen was tot omtrent elf ofte twaelff jaeren , so heeft

de Goddelijcke maiesteyt hem gewaerdicht haer aan te

sien met de oogen van sijn grondeloose bermhertichheyt,

haer wil aftreckende van de ijdelheyt des werelts, ende

vermaeckelijkheyt des natuers, bestierende die geheel tot

Hem. Als sij nu gheconien was tot den ouderdom van

seeventien jaren , heeft Godts voorsichticheyt middel ge-

voecht, datse met consent van haer ouders hier in dese

loft'elijcke Vergaderinghe bij de maechden is komen wonen".

Zij //was van Godt begaeft met een cloeck verstant en

een vaste memorie en stei'cke hersenen , maer nae den

uytwendighen inensch cleyn van persoon , nochtans wacker

en radt van leeden, gauw en snel in al haer roeringen,

en in haer uytvoeringhe crachtigh ; zij was van Godt ge-

seegent met veel tijtelijcke middelen, waerom zij inwen-

digh en uytwendich veel konde uytwercken; hetwelcke

zij ook soo overvloedich heeft gedaen , dat sulcx voor ons

niet en is te beschrijven, maer nochtans en cunnen wij

niet geheel swijgen , en daerom sullen wij nae ons cleyn

vermoghen daer een weynich aff verhaelen".

Wel jammer dat de beschrijfster van Catharina's leven

haar goed voorbeeld niet gevolgd heeft, met ook ons

,/Voor 't eerste een weynich te verhalen van iiaer geslacht
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«ofte afcoinste, om te beten' uut den goeden boom te

i^kennen de heerlijke vrucht" '). Toch geloof ik, dat we

haar veilig voor eene zuster mogen houden van den Am-

sterdamschen pastoor Olaeus. Reeds vroeger ') durfde ik

dit waarschijnlijk achten; thans echter komt mij dit ge-

vceleu zoo goed als ^eker voor. Uit de mededeelingen

namelijk, door den Heer Magnin aan de archieven van

het S. Andreas-hofje te Amsterdam ontleend *), blijkt

vooreerst dat de familienaam van M' Jacob Olaeus inder-

daad Oly was, dat zijne ouders waren : Jan Jansz. Oly

en Anna Jacobs Nobel, eindelijk dat van de kinderen

aan den Heer Magnin bij name bekend geworden zijn :

Jan, Gerrit, Jacob, Margaretha, Mary, Catharina en Anna.

M'' Jacob, de pastoor, was geboren 8 Oct. 1593 en stierf

15 Jan. 16n. Catharina, zooals boven vermeld is, was

van het jaar 1585. Wellicht zouden de archieven van het

S. Andreas-hofje en ook van het Beggijnhof zekeriieid

kunnen aanbrengen. Opmerkelijk is het alreeds , dat

ons in het Leven van Anna Claes van Arres *) bericht

wordt, dat haar „bestemoeder Annetje Dirks veel jaeren

«-tot een biechtvader ghehadt heeft haer Hcerneef M' Jacob

»01y", en dat Anna Claes zelve eens «van haer nichte

Trijn Jans genoot is in den Hoek om de H. middelen

te gebruicken".

Om haren arbeid over de /,Levens der maechden" nader

te doen kennen laat ik het woord weder aan Maria van

Wieringen : °)

//Het en was haer nu niet genoch in gheestelijcke vol-

1) Leven van Catharina Dirks Wij, door de schrijfster inct ongcincene

zorj; en uitvoerigluid behandeld, I, 315 verso.

2) De Katholiek 1872. D. «1 bl. L'8S.

3) Be Naonrschvr D. 33, blz. 151-.")3, 1). 'i'^ , blz. 033-^30 eii 1).

36, blz. 131—34.

4) III, 162 vcrsd en 16 1 verso. 5) III blz. 425 verso.
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maeckte boecken te leesen , maer sij heeft de pen in de

hant genomen ende haer begeeven tot schrijven. Ende

heeft hetselve soo overvloedich gedaen , dat haer den

dacli daer toe te kort was ; waerom sij den nacht daer

dickwils toe nam ; ende heeft soo overvloedich veel ge-

schreeven dat sulx schijnt onmoogelijck te sijn voor een

persoon die met soo veel occupatien was belast, soo met

haer huyshoudinge als met raet en daet te geven aen de

maechden daer sij geestelijcke moeder over stont, die

veel int getal waeren soo binnenshuys als daer buyten.

Nochtans dies niet tegenstaende , soo heeft haer de liefde

en den ijver voortgedreeven , ende heeft ons veel schriften

naegelaten , die wij hier gaen verhaelen".

tf Voort eerste dan verscheyden boecken soo grooten als

cleyne van ons eerste Oversten saliger M.Cornelis Arentsen

Lichthert, die welcke sij nae andere heeft geschreeven".

«Ten tweeden soo heeftse van de leeringhen van onse

E. Overste M. Judocus Catsius verscheyden boecken ge-

schreven uyt haar memori, als ten eersten de sermoonen

vande sondaeghen en de principaelste sermoonen vande

Heylige daeghen en noch andere cleyne boexkens".

//Maer haer meesten arbeyt heeft geweest te beschrijven

de zermoonen die gepreedickt sijn op de beaerdinge en

de uytvaert van de gestorven maechden, daer bijvoeghende

de deuchden diense in haer leeven gheoeffent hadden

;

alwaer sij drie boecken int groot gebonden , te weten in

quart '), af geschreven heeft, behalven noch verscheyden

cleynen ; hetwelcke, voorwaer, voor haer geen cleynen

arbeyt en heeft geweest, want den dach gebruykten sij

dat se met den H. Antonius als een suyver bijken ginck

1) Het eerste boek bevat 391, het tweede 427, en het derde 441 blad-

zijden , die slechts recto genommerd zijn en dus dubbel moeten geteld

worden.
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vlieirlien op vtH-ldorliande hloeiiikons om daiT liacr liooiiich

uyt te suy^hcii , om die te brenghen in liet korfken \:in

liaer nKMHoi'i, te woten : datse iiau acht nam oj) «Ie

deuchden van de maechden, ende nam die diep in haer,

en ginck die oock bij andere neerstich ondersoecken. Ende

heeft dickwils een groot gedeelte van den nacht genomen

om die te besclirijven , hetweloke sij met sulcken grooten

ijver heeft ghedaen, dat haer den slaep uyt haer ooghen

vluchten; en dat noch meer te verwonderen is, en ver-

suymden noyt ofte seer selden daerom smergens ten vijf

uren te choor te gaen. Ende als haer gevraecht worden

wat de oorsaeck was dat haer beweechden , om soo veel

arbeyts te doen tot het beschrijven van de deuchden van

de maechden, zoo gaf se tot antwoort : omdat sulcx van

ons kan worden naegevolcht, want, seyde sij, int leeven

van de Ileylighen is veel beschrecven dat voor ons is meer

te verwonderen als nae te volghen, maer het geene dat

ick beschrijf dat cunnen wij met gemack naevolghen,

door dien dat wij het selve met onse ooghen hebben ge-

sien. Sij had oock een neerstich waeckend ooch over de

gebreecken van haer evennaesten, te weten : haer onder-

saeten die haer bevoolen waeren en die haer stonden te

verbeeteren ; maer die haer niet bevoolen en waeren daer

sachse meer in nae de tleuchden als nae de ghebreecken"

We komen ook het geheim te vernemen , hoe het mo-

gelijk was, dat zij //met soo veel occupatien belast" toch

usoo overvloedich veel" heeft kunnen schrijven. Luistert

eens naar het kapittel //van haer gehoorsaemheyt".

wDoen sij was in de bedieninge van de kerck , te weten

costerse . . . ende daer veel mede te doen hadden : soo is

nochtans in haer gemoet opgereesen een groote en gheeste-

Hjcke lust om die volmaeckte en innige leeringen te

schrijven die haer E. Overste aen sijn maechden gaff,

ende heeft daer toe het consent van sijn E. versocht, die
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welcke, oft om liaer lust wat te temperen, oft om haer

driften te matighen , heeft haar gekonsenteert niet moer

als een uerken flaeghs. Sij, meerder siende op de gehoor-

saemheit als op haer eyghcn gheestelijck vermaeck, en

heeft daer geensins buyten getreeden, maer heeft haer

binnen de bepalinge van dat uer gehouden , nochtans het

selve soo waerneemende, dat soo haest als de kloek be-

gost te slaen soo hadtse haer schrijfgereetschap veerdigh,

ende soo haest die geslagen was begost sonder vertoeven

te schrijven tot dat het uer om was, ende soo haest de

kloek wederom het uer sloegh soo en maeckten sij niet

oen letter meer; het welcke door het neei'stich inwaer-

nemen van dit uer en door de veerdicheyt van het schrij-

ven (want sij radt ter pen was) noch veel bijbracht; waerom

sij naderhant verhaelden dat se verwondert was, waer al

het schrift van dit eene uerken van daen quam ; soo dat

het schijnt dat üodt de benedicktie door de gehoorsaem-

heyt gaff."

tfAls sij nu door een inwendighe verporringhe al dien

arbeyt nacht en daeh gedaen hadde om de deuchden en

het leven van de maechden te beschrijven, soo heeft se

die teenemael aen de gehoorsaemheyt onderworpen, seg-

gende : hadt haer E. Overste geseyt, verbrant alle die

schriften, dat se die sonder eenich gevoelen daer afF te

hebben, terstont int vier soude hebben gesmeeten".

De E. Overste heeft dit begrijpelijkerwijze niet gezegd
,

tot niet gering voordeel van onze kerkelijke geschiedenis.

Zij //ginck dan", hoorden we zooeven, de deugden der

maagden //oock bij andere neerstich ondersoecken". Daar

waren er bijv. als Elysabeth Ysbrants Dob '), die /,seer

verlicht conde insien de duechden van haer geestelicke

medesusters, daerse daghelicks mede converseerden; nae

1) L. van Elys. Ysbr. Dob f 1624. I bl. 378 vejso.
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(Ie doot van (IIlmi wist dien sno claerlick te verhaelen

dat men 't uut liaer nioiit j)ertectelij(;i< conde schrijven;

soo dat dese E[erw. maeclit] de priiicipaelste hulpster is

l^eweest dat de duechdeii vande gliestorven maechden

deser vergaederinghe int cort beschreven zijn". En een

der eerste maagden, Baefgen Gerrets Wij ') lett(.' ,/Seer nau

op de duechden van haerun E. medesusters , alsoo datse

de volniaectste innichste duechden van dien conde be-

mercken, soo diep die selfde insiende datse oock langhe

jaren daernae dien wist te verhalen met sulcken leeven-

dicheyt, alsof se eerst datelik geschiet waren : verwec-

kende hier door de jonge maechden , als die hoorden vande

volmaectheyt der eerste begintselen onser vergaderinghe;

heeft oock een groot behulp gheweest voor dengeen dien

de duechden ende 't leeven van de eerste ghestorveji

maechden gheschreven heeft". Zoo kon zij ook veel hoeren

van Giertruydt Jans ') die // vande eerste geweest hadde

van de vergaderinghe, daerom best wist hoe dat de

eerste begintselen geweest waeren ende nu oudt was

,

hebbende mede kennis ende onderscheyt, meerder als

andere dien veel jonger waeren , welcke veel bovels

ende beschiks hadden" '); en van Maritgen Tonis, de

tweede der drie eersten, die //veel beleeft" had, en in

den ouderdom van „omtrent de t' negentich jaeren" a"

1645 stierf '). Op een paar plaatsen verraadt zij, zoo

het schijnt, dat zij onmiddellijk opschreef uit den mond

van den Eerw. Overste *), of dan weder dat zij ge-

schri'vene aanteekeningen van een ander voor zich had.

Wat zij, gelijk zoo even vermeld is, in een ander

prees, die de deugden harer medezusters *met sulcken

1) t If'-^^S. I 1)1. 79. 2) t 1623. 3) I, 92. 4) 111 bl. 118 verso.

5) L. V. .Tanneipe Jarobs : #soilaniglic punten als ick hncr noemden I
,

290. — I,. V. Trijn Jans, dieuitVroen boven Devenlcr gekomen was jriiit

„nedirlaiit in en stadt ghcunenit llaerlcni" I, 230.
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leeveiulicheyt" wist te verhalen //alsof se eei'st datelic

geschiet waren" dat zelfde mag in niet mindere mate

ook haar tot lof gegeven worden. Hoort haar bijv. over

VVillemijntgen van Gouthoeve ') : vSij was een wijse ver-

standige maecht , ootmoedich , (loddelick ende verlicht;

't was een vermaek daermede te spreken; wist haer tot

een iegeliks conditie te voegen : wijs oft simpel , out of

jonck, perfect oft beginnende, gerustich oft strijende;

men kreech sulcken kracht nut haer vermaeninge tot

de verstorvenheyt , duechde ende innicheyt, dat men

daer dicwils soo uut gesterct waer als oft men een heel

sermoen gehoort hadde, mitsdien sij d'oly van barm-

herticheyt wist te vermengen met de wijn van wijse

berispinghe; ende haer H. exemplen ende vierige ge-

beden quaemen dien te liulpe, soo dat sij grote vruchten

dede onder ons H. vergaederinghe. Jae, hadde sulcken

liefde tot de vergaedering, dat sij een iegeliks droefheyt

met compassie in haer herte droech , ende haer schou-

wers wel gestelt hebben onder een iegeliks sacken ende

lasten : was als een fondamentsteen , soeckende een

ieij-elik te draegen ende van niemant uedraegen te worden".

Meerdere proeven van haren levendigen verhaaltrant zijn

als voor het grijpen; ik kan mij echter het genoegen

niet ontzeggen, hier eeno ietwat lange aanhaling te geven

welke, dunkt mij, gelden mag als een staaltje van heel

haar manier, en welke tegelijk, beter dan ik het zeggen

kan, aantoont, wat schat van historische bijzonderheden

er in de //Levens der Maechden" ligt opgestapeld.

itClaesge Jans dochter ^). Desen is van Hooien, van eer-

licke burgers, treffelik Catolyk ende Godsvruchtich. Den

1) f a" 1638. II, 425— 26.

2) III, bl. 95 verso. Zij stierf 1643 „gliecümen sijnde tot den üudcidom

van omtrent de tnegeiitich jaeren" (Ibid bl. 99) eii was alzoo geboren oinstr.

1553.

Bijdrageu Guscli. lüad. v. Haarluui XVIU' Dcul. 16
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vjkIlm- i^liLMKU'int .laii l'ietersz, ; da moeder Claes<^en ' ).

waer sij nae genoeiut is stierf in de craem ; sijii in liaer

liouwelik i^liebenedijt met twee sonen ende drie dochteren.

Den eeiie soon was een Priester Gods , een Goilsvrucli-

ticii waerilich man. Den andere soon gaf hem tot den

houwelik met een Godsvruchtin;e huisvrou , bracht ook

een Godsvruchtige soon voort, een groot liefhebber van

de Capucine oorde, met twe (jeestelike maechden dien

gheweest sijn in dese H. vergaderinghe, genaemt Acltgen

ende Stijntje Pieters. De twe dochters van de voornoemde

Jan Pietersz wacren geestelike maechden , den eene onso

Claesn-c Jans, noch eene suster dien haer ten houwelik

begaf, hebbende een dochterken : een godsvruchtig, ge-

benedijt, geestelik gheslacht.

//Claesge Jans hadt van jongs op goede begeerten

om den hemelschen Brudegom te dienen in de maech-

delicke suiverheyt, veel conversatie hebbende in 't gods-

vruchtige Clooster van 5. Cecilia. Om haer vijftien jaren ')

leydense al af 't geen noch werelts aen haer clederen

waer, vertonende met haer habijt wien sij wilde dienen

En hadde die trobbele tijt niet opgestaen ende de closters

ehesmeten ohe werden, hadde wel begeerten ghehadt om

een susterken in dat clooster te worden, ende onder die

H. vergaderinghe Godt te dienen. Maer mitsdien door de

sonde de ketterie d'overhant kreech , d'openbare exercitie

van de religie te niet ginck , de Catholike leer vervolcht

worden : soo trok dese met haer Heer broeder ende

geestelike suster naer Amsterdam (daert noch Catholyk

waer). Maer overmits het leger voor Haerlem was, soo

wast daer ') seer benaut, [wijl] een iegelik sijn toevlucht

tot die stadt nam ; soo dat sij met haer H[eer] broeder

1) Niet ingevuld. 2) Omstreeks 15C8.

3) Iii Amsterdam , wel te verstaan.
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ende suster tiockeii naer Lieuerden , een stadt in Vries-

lant. Weinich tijt daer gheweest hebbende , stirf haer Heer

broeder '), welcken wel merkten ^) dat de H. Kercke

daer ook niet lange soude blijven, beval ^) haer dat se

wederom nae haer eygen stadt *) soude trecken. Als sij

sijn jaergetij gehouden hadden , daer comende vonde het

desolaet van alle H. middelen, soo datter nau een Priester

Gods was te becomen om de menschen in haer uuterste

de kerckelicke gherechten te geeven ; hadde een grote

trek om een volmaekt leeven te le^-den; badt dicwils

Godt dat hij haer wilde brenghen op sodanighen plaets,

bij sulk gheselschap daer sij hem alderbehaechelicst

mochte dienen ; ende niet wetende op wat plaets haer

(iodt vercoren hadt, socht aen alle canten
,
geen arbeydt

costen noch opspraek ontsiende om die plaets te vinden.

Verstaende dat het te Amersvoort catolyk waer ende

datter een waerdich Priester Gods waer, de jonge Pater

Silverschie , een H. waerdich man, seer abstract, trok

daer nae toe , verhopende oft dat de plaets waer dien Godt

voor haer vercosen hadt, maer sij en conde daer noch

geen rust voor haer geest krijgen , soodat se weder naer

Hooren trok. Daer sijnde vont haer zelven desolaet,

mitsdien sij geen leytsman hadde voor haer geest; ende

daer benefFens stierven haer twee susters, te weten haer

geestelicke suster daer sij bijwoonde, met haer waerlicke

suster. De suster liet een dochterken achter, welcken

sij bij haer nam tot haer troost. Dit stirf mede , alt samen

in de tijt van omtrent een halfjaer; waerom sij seer be-

droeft w;!s, seer affectiues sijnde van conditie, hangende

aen de vrienschap der menschen. Niet te min verwon alle

1) Hier heeft de schrijfster later bijgeschreven -. „dien daer was in een

abdie ; te voren onderpater geweest hadt int clostcr in de Streek te Broek,

seer stichtich onder die maechde sijnde."

2) D. i. gemerkt had. 3) D. i. en bevolen iiad. 4) ITuorn.
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oii^heordincerdo droeflieyt , dat opnemende als een middel

om liaer aflectie af' te sclieyde van de troost der crcatueren

ende to soecken liaer troost in Godt.

„Ende Godt dien de zijne niet en verlaet, heeft haor

toeuliesonden een ireestelicke vertroostiriiihe van een waer-

dich dienaer Gods M. Claes Wiggersz , dien sij in hoer

woonplaets, hoe wel het cleyn was, ontfin<j; met ^rote liefde,

gaende selfs nut slapen. Ende also de menschen doen ter

tijt seer vervaert waeren om een Priester Gods in haer

huys te laten preecken , liet dat dicmaels in haer woon-

plaetsgen doen , door welcke predicatie sij zeer vertroost

ende versteret worden. Is daernae omtrent negen en twin-

ticli jaren out sijnde ') te Haerlem bij den E. M. Claes

Wiggersz ghecomen om van sijn E, raet en daet te haelen.

Sijn E. riet dat sij haer zoude begeven onder M. Cornelis

Arentsz sijn beleydinge; ende alhoewel het haer swaer

viel te veranderen, was ghehoorsaem, geheel met een

simpele onderdanicheyt volgende, hoe contrarie het haer

waer, ende wat opspraek sij daeroin moste lijden, ghere-

kent wordende voor een veranderlik mensch dien van den

eenen plaets opten ander liep. Als ook haer eenige broeder

mede tegens haer zeyden : 't is maer een drift, suster,

ten is niet te beduyden, ghij hebt soo veel plaetsen on-

dersocht , ende comt al wederom, also selt ook met desen

sijn, gaf tot antwoort : ik twijfel niet oft dit is de plaets

welcken Godt voor mijn vercoren heeft; hadt ick een sol-

daet ghetrout, alst leger op most, sonde mede moeten

optrecken ; ende nu wort ick gheroepen van mijn hemel-

schen Bruidegom en sel ick hem niet veel meerder vol-

ghen ? Trock nae Haerlem nietter woon. Versocht oot-

moedelick aen den E. dienaar Gods M. Cornelis , of hij

haer beliefden aen te nemen voor sijn geestelike dochter;

1) Omstreeks 1582. Ue Vergadering werd voor goed gesticht in het

janr 1583.
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twelk sijii E. met liefden dede : eiide sij met ootmoe-

diclieyt haer selven onderwierp onder de H. ghehoor-

saemheyt.

(/T'viel haer int bei^insel seer swaer, dat se nu was in

een vreemde stadt, uut haer vriende ende bekenden;

maer setten haer ') gherust, denckende waerom sij op

dese phiets waer ghecomen, niet anders als om Godt per-

feckt te dienen ende haer selven uut te gaen. D'E. Over-

sten gaf haer terstont verstervinge, ontnem.ende een

maecht dien sij seer liefhadt, stelden haer bij een dien

haer seer contrarie waer, veel oorsake hebbende van pa-

tiencie. Hiel haer vant beginsel af in de eenicheyt van

haer camertgen ende in de innichey t ^an haer hertgen

,

vertonende een goet beginsel . waermede [zij] hope gaf

van een volmaeckter eindt, 't w^elken ook ghevolcht is,

soo ghij hier nae sult hooren, wil't Godt.

//Corts hier nae is [zijj van de E. overste ghestelt int

huys daer die vergaederiughe eerst begonnen is, bij

Maritge Tonis, Giert Jans, Sijtge Dingnums , ende andere

maechden. Sij teer sijnde, weynich spijs cunnende ghe-

bruycken , ook niet wel mogende tegens 't gestadich zit-

ten, docht d'E, oversten goedt, dat sij koek soude zijn,

't eten koocken , om door de ruek van de spijs gevoet

te worden. Dit ofRtie heeft se bedient tot Jiaer hogen ou-

werdoom, tertijt sij gans inpotent worden aen haer gank

door crupelheyt, welk was omtrent vijftich jaren; haer

werck doende met sorchvuldicheyt, stilheyt, liefde ende

devotie; wonende in de vergaderinghe van Sijtge Ding-

nums in de huysinge van Machtelt Bickers achter docter

Duivese ^) ende M. Elbert ') ; comende dageliks op sijn

1) D. i. zctfe zich zelve.

i) De katholieke med. doctor üuvius.

ö) De oud-kannnnik , en Vicaris-generaal Adelbertus Eggius.
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E. kcrcku ot't biclj)laets. Sijii K. liaer soo van btiylcii

aensiuiide, ^af [xijj sulcken stichtichovt van liaor, dat sijii E.

van haer zeydeii, sij was een lieylicli uu-nscli".

Zeer nierkwaardiu; en bovenmate sticlitelijk is bet

te lezen, boe de sclirijfster vaak met volle bewondering,

onverliolen vreugd, en men zou baast zeggen argelooze

vervoering, kan uitweiden over de deugden en bijzondere

gaven der maagden. ,/Dese E. maecht ') was sonderling

Ijeniint in baer vergaederinge om baer lieffelicke, soete

conditie ende innige geest, also dat se een toevlucbt waer

van een iegelik (also daer doen veel maecbden woonden

in baer vei'gaederinge)... 'T en is niet te weten boe groten

vorderinge sij wracbt met ootmoedicbeyt ende een God-

licken iver onder die niaecliden ; 't was of baeren geest

branden van H. begeerten om baer geestelicke medesusters

tot de dueclit ende perfectie te raeden, ende dut met

sulcken goedertierenlieyt ende trefFelicbeit dat se baer

lief badden als baer geestelicke moede]-". Of dan weder :

//Als men baer ^) woorden boorden, baer uutwendige

manieren sacb , waert of men met een vier van de God-

delicke liefden ontsteken worden ende tot de duecht ver-

weckt. Omti-ent twalef jaeren voor baer dood was sij te

Haerlem in den boek gelogeert inde vergaedering daer

Trijntge Dirks Wij saliger geestelicke moeder gbeweest

badt ; 't was voor de maecbden , of Trijntge Dirks ^) weder

verresen was , soo gelijk waer dese E[erwaerde] in baer

woorde , manieren ende duecbden die voorgenoemde maeclit,

principael in de ootmoedicbeit ,
geboorsaembeit ende puere

Godtsoeckentbeit. Die eerste ende outste maecbden van

ons vergaederinge welcke dese E. gekent bebben, en cun-

1) Annctgen Dirks van der Wiel f 1626. III, 309.

2) Giert Ileiiidriks f 1635. II, 258. verso.

3) Wier leven door de s-clirijfster mei bijzondere voorliefde en iiilvoerii{-

hrid behandeld is. I , .SU— 47.
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nen niet genoech uitspreken die simpele ojinoselheit eiide

puere Godtliclieit van liaer eerste begin, ende 't is liaer

een vermaek als sij eits van liaer liooren verhaelen" ').

Niemand echter meene, dat Trijntgen Jans bij al hare

bewonderinir voor de deugden der maagden , blind was

voor al wat er kraid^s en gebrekkelijks bestond. Wat de

Overste, Boudewijn Cats algemeen zeide op de /,beaer-

dinghe" van Anna Claes ') : ,/ liaer cranclieden ook wel

ghehadt, als wij alle gader onderworpen sijn; maer wat

oven en geeft niet altemets sijn voncken nut; ende wij

onse cranclieden", — dat ontziet de schrijfster zich niet, in

bijzonderheden te vermelden , waar het pas gaf. Zoo was

Weyntgen Pieters ') wegens zekere /,moeielicheyt ende

veel uuterlike occupatien altemets wel wat gheturbeert

van herten en vertoondent in haer woorden en maenieren",

of eene andere *) //Was hier in te misprijse dat sij wat

quaetnemelik was, ende te werckelik, oock te licht ge-

lovende als haer eyt qualijck aengebracht worden, waer-

door dicmaels veel moeyelicheyt quam onder haer geeste-

like medesusters ende vrienden." En Maritgen Isbrants

«hadt [wel] een puere treek tot Godt, maer [dit] werd van

andere soo niet bekent ") om sommege maenieren, dien

sij over haer hadt, soo dat dien de assche waeren welcken

het vier van haer duechden bedeckten." ^) En nog veel

minder houdt de schrijfster iets terug , wanneer de Eerw.

Overste in de preeken van beaarding of uitvaart gebreken en

misbruiken hekelt. Dat kon vooral Boudewyn Cats (1 64 1-55)

1) Zoo bijv. ook over den oütmocd van Maria de Hacs I, 272— 82,

de zedigheid en verstorvenheid van Lijsbcth Jans I, 353 volg. de gehoor-

zaamheid van Magdalena van Dam II, 191, de weldadigheid en uutvlocient-

heit van Seytgen Heindriks II, 395 — 96, enz. enz.

2) t 1645, III, 133 vo. 3) I , 304.

4) L. V. Machteltgen Bouteuos III, 377. 5) Gekend.

6) I, 121. Andere voorbeelden nog I, 34-37, 191, 227, 229. II, 46,

62, 64, 155-5 6. III , 308 enz.
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/A)u :i:ircli;i ,/l)ijl>ieiiLrc'M" met oen «soo niet ons over-

ledene" ') er achter, of eene andere maal bijv. , het waer

te wensclien dat alle geesteliko personen nnevolehden dese

sedige, devote ghenrdineertheyt ; welcken soo licht ver-

suimen haer devote meditacien, ghetijden, iHiiii^he ghebe-

den , lactende dicmaels de menschen voorgaan ende Godt

volghen, den oclitentijt aen de uuterliclieyt bestedende,

den avoiit, als den geest verstroyt ende vernioeyt is, aen

Godt, breken<le haer II. ordinantie, ende verliesen den

geest der devotie." "') Dan weder: //als ick met mijn

oogen de gheheele vergaederinge doorgae, sel der weynich

vinden daer ick dit van mach seggen , dat se sonder clachte

leeven" , namelijk zooals te voren verklaard was, //dat

wij over een ander niet en claegen, noch een ander met

recht niet over ons en claecht." ^) Ja, het luidt wel eens

wat krasser: //Hoe ist, Godt betert, nu met de maech-

den; sel d'üversten eyt berispen, ook daermen schuit in

heeft, weet niet hoe hij 't soet ende vriendelick ghenoch

sal zeggen" enz. ")

Dat de gebreken evenjnin verzweiren werden als de

deugden geprezen, liad zijne goede reden, gelijk we toe-

vallig vernemen uit het Leven van (i riet Jacobs *): //Dat

somtijts om redenen ende een goede intencie eimants

crancheide verhaelt worde , en con dit goetnemelicke hert-

gen niet verdraeghen. Als bij exempel : dese leste voor-

genoemde maecht ''), wordende van haer leeven wat be-

schreven, ende mitsdien sij in somniege dingen vrij wat

krank ende ongesturven geweest hadt (tot een waerschou-

1) 111 , 258 verso.

2) Een Sermoen op Angnict Fraiicen , lil
, 1\ verso.

3) S. op HybiacntgcM Sixcma Hl, 220 cti 21!) verso.

4) S. op Marilgen Toiiis III, 155. Nog kan nicn naslaan III, 155,

207-209, 220 volg. , 258 verso enz.

5) II, ;i.'J(i. (1) \Ve\ni|:en llcindriks II, :i 1 '.I vüIl;.
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willige vnn aiuleren worclen't bescliroveii , want incn dic-

wils beter 't gebrek ken sien in een ander als in sijn

selven) : dese E. ') dit comende te lesen , was tot int bin-

nenste van haer hart bedroeft dat dese crancheden opire-

haelt worden, vresende oft, [zoo] eimant dit mochte comen

te leesen, grotelik soude sijn tot verminderinge van die

niaecht ende vergaederinge ,
quam bidden met alle oot-

nioedicheit dat men dat schrift soude te niet doen (daer't

was sodaenigen maecht van welcken haer veel eontrariheit

gemoet was), ende was tot int binnenste van haer geest

verblijt als haer geseidt worden , men het schrift zoude

te niet doen; ja al hadt men haer veel rijkdomen gege-

ven om aen de armen uut te deelen , en soude niet meer

blijtschap oft dancbarheit moogen vertonen, als sij nu

deden." Bij ééne maagd echter schijnt de schrijfster het

een wanhopig werk te hebben geacht, meer deugd dan

gebrek te boeken , zoo dat alles met vier regels gezegd

is ^) : ,,Tuentgen Heiiidriksdochter. Desen is van geboor-

ten boven Utrecht; heeft ettelike jaeren gew'oont in dese

vergaderinghe, met vallen en opstaen haer tijt gepasseert,

maer is in 't eint met goet beken en berou gestorven

1624 den 10 November."

Overigens was het, wanneer het leven eener maagd

beschreven werd een teeken dat zij «wert gehouden voor

een volcomen lidmaet van de H. vergaderinge", gelijk

dat bij (leert Heindriks '; geschiedde, die met consent van

den Eerw. Overste weder tei'ug was gegaan naar Waterlant.'')

1) Namelijk Griet Jacobs. 2) I, 152 verso. 3) II, 253.

4) Zoo iets geschiedde meermalen wanneer zulks noodig of nuttig werd

geacht om soortgelijke redenen als hier van Geert Heindriks vermeld wor-

den : „Ten is niet te weten wat dese E. inaeclit al goets dede in dat ket-

terse verwilderde lant , daer naii goede, jae catolicke, waeren te vinden ; sij

maekten een kerksken iu haer linis , sij haelden die Priesters en vervoerden

die met de schuit van de eeoe plaets in de ander (alsoot daer vol waters

was) om de mcnschen te helpen aen haer kcrckelicke gerechten", II, 249

verso. Verte. I . 12 vers.0.
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Naar aanlcifliiig van lieti,feen zoo even is aangeraakt

over (leu^tl en «gebrek in de Veri^adering , kunnen we

ons een oordeel vormen over de b 'trouwbaarlieid der

raededeelingen van Trijntgcn Jans. De l^evens toch en de

Sermoenen werden <reschreven, opdat zij onder de maagden

zouden gelezen en herlezen worden, tot stichting en waar-

schuwing tegelijk. Zulks geschiedde meermalen in com-

muniteit of door eenigtj maagden met elkaar. ') Alzoo

ontbrak er geen toezicht, en dat dit ook uitgeoefend werd,

hebben we zoo pas vernomen. Ik geloof daarom, dat we

niet zoo lichtelijk behoeven te denken aan overdrijving

of zucht tot opsiering, bij hetgeen de sclirijfster vol geest-

drift te boek stelt. Alleenlijk is men soms geneigd, om

met zekeren weemoed te verzuchten : Zou het nog moge-

lijk zijn in ons critische en koude, achterdochtige en ijver-

zuchtige sanienlevinir . dat iemand zóó gul en ijoedhartig,

zoo opgewekt en bewonderend zou kunnen schrijven

over de deugden zijns naasten, vooral als hij zeker

is gelezen te worden door hen die er ook van kunnen

meepraten ?

Ook wat de historische bijzonderheden aangaat die ver-

meld worden, meen ik dat we een voldoenden waarborg

voor vertrouwbaarheid hebben, vooreerst in het zoo pas

besproken toezicht der andere maagden en niet minder

ook in den eenvoudigen , natuurlijken en ongekunstelden

trant waarin Trijntgen Jans schrijft.

Wat stijl en taal betreft , lieeft ook de lezer gewis

reeds haar talent bewonderd: zóó levendig, ongedwongen

en bevallig vloeit haar alles uit de pen. Al lezend hoort

en ziet men heel het dagelijksche verkeer, van hetwelk

vaak de kleinste en geringste bijzonderheden ons niet

worden onthouden. Treffen haar zekere bijzonderheden van

1) III . :{73
, .'?S9.
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overeenkomst in jaren, dagen en heiligen- feesten : ze laat

niet na er de aandacht op te vestigen bijv. ,/Lijsbet VVil-

lems in den Here gerust.... even twalef jaere nae haer

suster Jnsyntge Willenis; vier en twintich jare nae haer

suster Trijntge \\'illems ; sessendertich jaere nae haer

moeder, soo dat dese lieve vrienden elk twalef jaeren

nae nialkanderen gestorven sijn." ') —
/, Also dese E.

maecht *) devoot geweest heeft in haer leeven, heeft

Godt gevoecht in haer stervc, begraeven ende uutvaert

sij merckelicke feeste van H.H. gheliadt heeft: als in't

sterve den H. Bonaventura , een sondeilinge liefde

hebbende in't lijen van den sone Gods; 't scheyen der

Apostelen is iiaer sieltgen gescheyen van der aerde,

ende soo wij vastel ijcke hopen in der eeuwicheit met

Godt vereniclit. Sij is begraven op S. Alexius-dach , tot

welcke geoeffende, verborghen H. sij soo singuliere

devotie hadt in haer leven ; als sijn feeste aenstaende

was, waert of't al leefden dat in haer was van geestelicke

blijtschap ende devotie. S. Margareten-dach
,

patroners

van haer naeni, song men over haer die vigelie, S. I^ra-

xedis de sielmis, vier H.H., alle gader suivere maechde."

Nog eene eigenaardigheid van Trijntgen Jans zijn de

snedige, soms ondeugende, soms haast wat neuswijze

lesjes, die zij weet in te vlechten. De lezer heeft er al

een ontmoet ^) aan het adres van de jonge maagden die

zoo //veel hevels ende beschiks hadden." Als Trijn Jans

de Wit /,alle dingen met het ghebedt wilde beslechten

sonder te gebruycken eenighe uutwendighe middelen",

dan volgt de les : 't gebedt is wel goedt ende de sekerste

uutvlucht van een Bruydt Gods, ende oock prijselick alst

met een gheordineertheyt gheschiet ; maer daer alleen op

1) II, 50. Verg. II, 104 verso, 361 verso, III, 279 volg. , 351, 401.

2) 11, 340. L. V. Grift Jacobs, f Ifi.'^fi. 3) Bovi-ii blz. 240.



252

tc' bouwen is misprijsselick , alsmeii ;ien dese beiiKMckt

lieeft." ') Trijntiren Dirks Wij ^om liner zei ven noch

meerder te sterven , dacM' sij uut der nntueren waer seer

sindclik en perfect , liet sonitijts liaer clederen een weinich

slordich blijven"; doch aanstonds is de schrijfster er bij:

^niet dat slordicheit te prijsen is, want den H. Jeroni-

nius scit : slordicheit is geen heilicheit , inaer voor een

sindelik mens als sij waer, dien het doet met suicken

verstorven intencie: zoo is het heylicheit." ') En weder ~'):

;/bij haer vriendelicheit w^as een treffelicheyt *) soo dat

so van haer geestelicke dochters soo wel ghevreest wer-

den als bemint. Ende dit is vooral van node dengeene

dien wel sel regeeren , want vrees sonder liefde maeckt

beslotenheit, ende liefde sonder vrees ongheboudenheyt."

Eindelijk, Grietgen Jans ^) ,Jiadt een seer sware wech

met de beU'vdinge van haer eerste Oversten M. Cornelis,

ende sijn E. vielt ook seer raoeyelike met haer." Volgt

de opmerking: «altoos soo te moeten met het swaert in

de hant staen is moeyelik voor een Biechtvader." - Het

zal niemand verwonderen, dat ook in de Ilaarlemsche Ver-

gadering , even goed als vroeger onder de /.Broeders van

't gemeene leven" veel vrome spreuken en sententiën

gangbaar en gebruikelijk waren.

//Zij was oock seer ervaeren in de II. Schriftuer, want

sij had (met konsent van haer E. oversten) de heele Bijbel

dooilee.'^en van vooren tot afteren toe; het geheele oude

en nieuwe testament; het welcke haer een groote claer-

heyt in haer verstant heeft ghegheven ; en is daerdoor

met de Goddelijcke wijsheyt vervult geworden." *)

Ook over de taal van de Levens der Maechden heeft

de lezer zijn oordeel reeds kunnen vormen. De eigenaar-

digheden, vaak onnauwkeurigheden in woordvoeging en

l) ], 191 verso. 2) I, 332. 3) L. v. Josyntgen Willems

II, OOni. \) Deftigheid. 5) III, 280. f,) III, 426-27.
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zinbouw zaïllen hem, vertrouw ik, niet belet hebben op

te merken, dat de sclirijfster zeer handio- de pen voert en

eene rijke woordenkeus ter beschikking heeft. Vooral wan-

neer het ascetisch gedeelte der Levens in behandeling

komt, zullen vele woorden onze aandacht trekken, die

we mochten wenschen nog heilen te kunnen gebruiken.

De spelling heb ik onveranderd behouden , met inacht-

neming echter der ,/ Bepalingen over de uitgave der hand-

schriften" ') die in het XIIl'^" deel dezer Bijdragen opge-

nomen zijn. Zoo wordt bijv. j^wtwendig", gelijk Trijntgen

Jans schrijft, opgelost in ,/Uutwendig". Op één punt echter

heb ik eerst niet oeweten of het beter was te veranderen of

te behouden. Gelijk het den lezer gewis niet zal ontgaan

zijn, is zij zeer kwistig met het gebruik van de letter 7i

,

zelfs in den eersten naamval , in het vrouwelijk , in het

enkelvoud, en laat zij dan natuurlijk (want dat lijkt wel

overal en altijd de terugslag te moeten zijn) de n weer

weg, waar wij die zouden verwachten. Zoo bijv. boven "):

*setten haer gerust ^= stelde zich zelve gerust"; //D'E.

oversten gaf.... stelden haer bij een dien haer seer con-

trarie waer"; /,met haer vriende ende bekenden". Ik ver-

meen echter het best te handelen met mij tot deze waar-

schuwing te bepalen, af te drukken gelijk er staat, en

alleen dan opmerkzaam te maken, wanneer er gevaar mocht

zijn voor misverstand.

De quartijntjes zijn geschreven, met een vaste en sier-

lijke hand in tweederlei lettersoort : Duitsche (oud-Neder-

landsche) en Italiaansche letter; de gewone tekst in de

staande letter van de eerste soort der //vierderley Neder-

landtsche principale gemeyne handen ;" •^) voor opschriften

1) Door het Historisch Genootschap te Utrecht voorgesteld.

2) Bladz. 245.

3) Sjjieghel der Schrijfkonsle , door Jan van den Velde , Fransoysche

schoolinr binnen de vermaarde eoopstadt Rotterdam, Anno 1G65, bi. 14, 18.
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innakt ilc schrijfster in haar eerste deel ook gebruik van

de Italiaaiische letter. ')

Blijkbaar heeft zij, gelijk het schrift uitwijst, sommige

Levens later overgewerkt of vermeerderd. ') Ook vindt

men Levens, ilie vroeger geschreven zijn, achter of tus-

schen andere gebonden , welke later zijn opgesteld. Het

iiibiiideii is dan ook, zoo 't schijnt, eerst na voltof)iing

der Levens, en zeer zeker wat het derde boek aangaat
,

eerst na haar ov(?rlijden geschied.

Na den dood van hare geestelijke moederoverste

,

Josijntgen Willems (f '^3 Juli 1(')25), heeft de E. Overste

Judocus Cats haar , selfs gestelt tot gheestelijcke moe-

der; in welcke bedicninge zij gheleeft heeft tot het jaer

O. H. 1651 den 29 Martius , hetwelcke bedraecht i^.5

jaer en 8 maenden , out sijnde 66 jaer min (3 weecken :

Ende heeft hier üewoout in dese verwhaederinge 49

jaeren." ') Hierna maakt Maria van Wieringen gewag

van hare drie geestelijke vaders: Cornelis Arentsen Liclit-

liert , Judocus Cats en Boudewijn Cats, daarbij meldende

dat zij van de twee eerste //weerdige mannen, de vol-

maeckte deuchden en heylich leeven heeft beschreven

en ons naegelaeten tot gedenckenis." "") Ongelukkiglijk

echter schijnt het leven van den eerste, Cornelis Arent-

sen, niet tot ons gekomen te zijn. Wel heeft Trijntgen

Jans in haar eerste deel, op zijn sterfjaar 1013, twee blad-

zijden aan zijne nagedachtenis gewijd en daarbij uitdruk-

kelijk geschreven : «Ende overmits wij int begintsel van

ons boeck 't leeven ende duechden van zijn E. hebben

verhaelt, zoo sullen wij't voor dese tijt hier bij laten,

ende gaen voort met onse materie" ') : - doch van dat

leven zelf is in de drie quartijntjes nergens iets te vinden.

1) Tweede soort: lettre posre Ibid. bl. 7-8. 2) I, 34-37 en 59-67.

3) 111, 422. 4) III . 422. 5) I, bl. 49.
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Wat Maria van VVierintien vermeldt over hare deugden

en gaven zal meer eigenaardig zijne plaats vinden in het

ascetische gedeelte dezer mededeelinoen. Voor het oogen-

blik zij het genoog te vermelden , dat deze stof in af-

zonderlijke kapitteltjes behandeld wordt. Het eerste looft

//haert neersticheyt in den inwendighen ende uytwen-

dighen arbeyt." Uit dit hoofdstukje ontleende ik boven ')

de bijzonderheden over iiaar beschrijven der Levens en

der Sermoenen. Het tweede geldt «haer ootmoedicheyt",

waaruit wij den volgenden trek niet aan den lezer

mogen onthouden : ,/Ende van den H. Gheest versocht

sij al hetgeene dat haer inwendich ofte uytwendich van

noode was, niet alleen voor haer selven maer oock

voor andere ; want als yemant van haer ondersaeten

om raet ofte hulp bij haer quam in gewichtige saecken ,

zoo was haer gewoonte te segghen : ick sal dese saeck

met den H. Gheest overlegghen en bidden die om sijn

licht en bijstant ; ende als sij haer dan tot het gebedt

begheven hadde, soo gaf se haer resolutie; ende dat

geschiede met korte reedenen ende veel sins ende met

groote wijsheyt tot groot contentement van diegeene die

sulcx van nooden hadde ; want sij was kort en bondicli

in haer woorden. Van ,/haer gehoorsaemheyt" heeft de

lezer ook reeds boven eenen trek gelezen. «) Nog zij hier

een andere vermeld : vals zij yet had in haer begrip, al

was het selve onder schijn van meerder volmaecktheyt

ofte door aenporringe van andere die oock meenden dat

se een goede saeck voor hadden : nochtans soo haest als

zij verstout het woort van haeren gheestelijcken Vader

,

hetsij ofte hetselve geschiede int perticulier ofte in't zer-

moon, soo liet sij terstont haer verstant daer onder val-

len ende gaf de gehoorsaemheyt plaets , jae begeerden

1) Zie blz. 237. 2) BI. 239.
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fle woorden v;in liacr I*^. Oversten schriftelijck te lie'jben,

opdat se nailerhant ond(M' schijn van een ^oede saeck van

dü gelioorsaenilicyt niet wederom en sonde afdwalen," In

het vierde kapittel «van haer lietlUe tot Godt ende tot

liaer evennaesten" wordt geprezen hare //grote begeerten

om haeren welbeminden Brnydeghoni met een leevendich

gelooff dickwils te oiiffaniicn int lloochweerdige Ilevlige

Zacrament, alwaer sij door een jnu-re liefde toe gedree-

ven worde van haer jonge jaren af; want noch weynich

tijts Godt gedient hebbende, soo worden haer het Alder-

heylichste Zacrament nefiens de outste maechden gheghe-

ven." En wat den evennaaste betreft : „do liefde was soo

verwortelt in haer hert, dat se door geen kontrariheyt en

kost uytgeroeyt worden , want sij had die gewoonte, flat

se soodanighe porsoonen die haer de meeste kontrarihoyt

aendeeden de grootste vrientschap bewees, ende gaf voor

alle aftrekeerthevt liefde tot verijeldinijhe." Verscheidene

en merkwaardige trekken worden vermeld van haer

simpelheyt en eenvoudicheyt en liefde tot de heylige nr-

moet" , waaraan de schrijfster op haar beurt het lesje

toevoegt tot besluit : /.Hier sien wij hoe weynich wercks

dat de oude maechden gemaeckt hebben van de smaecke-

lijckheyt van haer tongh ende noch veel minder van alle

wcereltsche leckernijen." Het kajjittel over //haer maechde-

lijcke suy verheyt ende puerheyt" wordt besloten met de

opmerking : //wij noemen haer religieuse maecht, om die

oorsaeck dat al wat sij voortbracht roock iiaer het clons-

terlijck leeven, want al die deuchden de welcke wij uu

verhaelt hebben hadden meer gelijckenis nr.e een religieus

als nae een vrije maecht. Dese ghetuychenis gaven oock

jonge wereltse herten van haer , seggcnde dat haer leeven

clüosterachtich was en dat al haer manieren daertoe streck-

ten ; waerom sij ghaeren bij haer waeren , want hoe

penetentiael en abstrackt dat se was over haer selven,
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soo was sij nochtans nytTieemende vriendelijck tegen de

jonckheyt.". . . .

vSouden wij nu noch willen verhaelen van haer peni-

tentie en van meer andere deuchden die wij niet en hebbon

uytgedruckt , wij sondent den leeser te lang maecken

;

maer omdat wij nu genoch hebben geseyt om van ons

naegevolcht te worden, soo sullen wij 't besluiten met

haer patientie en verduldicheyt".

In dit hoofdstukje is alweder merkwaardi"- wat (jezeed

wordt over de «pascientie die sij met haer selven en met

de haere iieeft moeten beoeffenen , doordien dat se seer

ijverich en penitentiael en voortvaerende van natueren

was, en dit niet van een yegelijck wel verstaen en conde

worden om sulckx nae te volghen ; hetwelcke geen cleyne

patientie voor haer en was, want sij soude al heer gheeste-

Hjcke leerdochters wel gaeren in die selfde abstraktheyt

gesien hebben daer sij selfs in was, ende omdat de vol-

maecktJieyt in geen dach noch jaer te bekomen is, maer

door lange jaeren en veel arbeyts moet gehaelt worden."

//Als ') dese E. maecht nu omtrent vijftich jaren haeren

Hemelschen Bruydeghom met sulcken ijver en lieffde hadde

gedient, soo heeft Hij haeren getrouwen arbeyt willen

loonen , en den draet van haer leeven afghesneeden, om
haer inder Eeuwicheyt met sijn selven te vereenighen.

Als sij nu door een langdurige sieckte en lastige pijne-

lijckheyt wel gesuyvert was, ende nu gevoelde dat haer

de doot aenstaende was, soo en heeftse door vermetelijck-

heyt geensins eenich betrouwen genoomen in liaer ver-

diensten : maer sij is met een diepgrondige ootmoedicheyt

in de put van haer eyghen niet-vermooghen needergedaelt,

ende heeft met claere ooghen ghesien in haer ghebreecken,

dewelcke sij soo groot maecten alsof se de meeste son-

1) III, 440.

Itljdra^cn Ccseli. Bisd. v. Haarlem XVII'- Diiel 17
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derse van de werelt liad u;e\vecst, en stelden liacr selven

inden uraet van den inoordenaer aent cruys, als een die

int leste ucrtje om genaede biilt. Dit selve en geschiede

niet nyt cleynnioedicheyt ofte niistrouwen : o neen: i^een-

sins, niaei' liet quam nyt een iliepe yront van ootinoe-

dicheyt. En daer liet sij al liaer deucliden in versincken,

als oftse niet een denciit van al liaer leeven en had' be-

oefFent, nae de leeringe van haeren welbeminden salich-

maecker : die se<^ht int H. Rvan<^elie, 10 Luee 1 7 capit.

als irhij 't al ghedaen hebt dat n bevoolen is, soo segbt

:

wij sijn onnntte knechten , dat wij schuldich waren te

doen dat hebben wij gedaen. Alsoo heett se haer selven

aende eene kant ootmoedichlijck verniet : ende aende

andere sij, met een groot betronwen op Godt, om ghenaede

en bermherticheyt ghebeeden , en heeft met een nytnee-

mende ghelaetenheyt gewillich haer ziele inde handen van

haeren Hemelschen Brnydegliom ghegheven (die haer tot

sijn groote glorie hadde gheschapen) ende is soo soetjes

met haer volle verstant gestorven: anno Domini 1051:

den 29 Meert omtrent savonts ten tien uren. Requiescant

in pace. Amen."

»Ons E. Oversten heeft twee schoone zermoonen van

haer ghepreedickt, daer hij een groot lof van haer heeft

gegeven: het eene op de uytvaert ende het andere op de

beaerdinghe; alwaer hij tot sijn teem heeft genomen dese

woorden uyt de propheet Duvid , Psal. 26: Hij (te weten

Godt) heeft mijn verborghen in sijn tabernaeckel : inden

quaden dach heeft Hij mij beschermt int verborghen van

sijn tabernaeckel etc. , legghende bij het tabernaeckel uyt

dese gheestelijke verghaderinge '): en hoe dat onse E. G.

overleeden moeder haer door een afgescheyden verborgen

1) d. i. hij paste wnt van iiet tabernakel gezegd wordt, up deze geeste-

lijke vergadering toe.



25!1

leevcMi met Godt hadt verecMiicht , eii van veol perijckelen

van Godt was beschermt geweest ; ende hoe geluckich

alle gheestelijcke zielen waren die van Godt in liet taber-

naeckel van een gheestelijcke verghaderiiige nyt alle pe-

rijckelen van Godt gednrich wonlen beschermt etc. Hier

heeft sijn E. diep en breet ingegaen ; desgelijckx op de

uytvaert: stellende ons de denchdcn en het volmaeckte

leeven van ons E. G. moeder claer voor ooghen ; maer

om dat wij die nu nae ons cleyn vermogen en nae dat

ons Godt vergunt heeft, een wejnich hebben uytge-

druckt, soo sullen wij ons daer meede vernoeght houden,

laetende het schrijven van de zermoonen aen de geleerde

gestudeerde mannen. Amen."

Nu zou het gewis het natuurlijkst zijn, dat ik mijne

mededeelingen uit de «Levens der maechden" aan ving-

met die welke boven ') onder de eerste groep gerangschikt

zijn, alzoo met de bijzondere geschiedenis van «fden Hoeck"

en de 7 vergaderinghen der maechden." Ik heb echter be-

dacht, dat het grootst getal lezers der ,/ Bijdragen" geriefd

zal worden , indien de algemeene mededeelingen over de

vaderlandsche kerkgeschiedenis den voorrang hebben. Deze

zullen voorzeker in den meest uitgebreiden kring belang-

stelling wekken en nuttig zijn, terwijl ik vertrouw dat

de beoefenaars en minnaars van de bijzondere kerkelijke

geschiedenis der stad Haarlem mij hierover wel niet

rullen hard vallen, te minder wijl, gelijk van zelf spreekt,

ook Haarlem toch lang niet onvermeld zal blijven.

Nog behoort de opmerking vooraf te gaan , dat het

,

natuurlijk niet mogelijk zal wezen, altijd en overal de

mededeelingen zóó uit elkander te houden als dat boven ')

is afgepast. Zoo bijv. zullen onder het hoofd : //Refor-

matie-tijd" zaken vermeld moeten worden die tot den

1) Blz. 234.
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'lit.' tot il(Mi vroe<iereii tijd belinoroii , of /-ullcMi ^Teesto-

lijkcn tor s|)raak komen, die ond^M' cene volgende rubriek

zouden moeten vallen . enz.

REFORMATIE-TIJD.

Deze wordt door de scb.rijfster doorgaans aangeduid met

de naam van „truhhele tijt." ') Ziehier den trubbelen tijtin

Haarlem zeer beknopt beschreven. ;. Dese bruidt Christi ')

heeft veel beleeft, eerst in hner jonge jaeren dat de H. Kercke

ende cloosters in haer fluer waeren. Daer nae van de gensen

ghebroocken. Naet beleg wederom opgerecht; duerden doen

omtrent vijf jaeren dat het catholijk waer in de stadt. Doen

wederom gebroke de beelden ende outaeren, ende weym'ch

tijt daernae de closters, soodat niet alleen de stadt maer ook

het lant soo desolaet was datter nau Priesters waeren te

becomen of geestelicke maechden. Ende die closter bagijnt-

ges stirven vast uut, mitsdien daer geen jonge susterkens

aen en quamen ; ten is niet te spreken watten droefheyt

dit Godtminnende herteen hier in hadt." En Grietgen

Phoppen '') wenschte ook reeds als kiiul bagijntje te wor-

den „maer daer en was niemant v/aeraen sij eenige hulpe

hadt, door dien 't geloof ende Godvruchticheyt tot soo

groten verval waer ghecomeu
,

jae, ter wijlen het noch

catol ijk waer van buyton in de kercken, waeren de her-

ten van binnen al ketters, twelk daer aen blijct (soo de

ouwe lieden haer vertelt hadden, dat sij savonts catolijk

gingen slapen, smorgens ketters opstonden) '); hadde 't ge-

loof ende exercitie vande catholike relygie diep in de

1) Verg. bijv. boveu bl. 2i2.

2) L. V. Muritgen Toni?, f 1635, iii den „liogen ouwerdooni van om-

trent de 't negentich jaeren." IIF , IK).

3) L. V. Gr. Phoppen, f 1614. 111, 124 verso.

4) Toch Eeker wel eigenlijk te verstaan van gevallen , dat bijv. de slad

zich voor den Prins verklaard had, dat de regeering was omgezet, enz.
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herten ende conversatie ijjeweest, sij sou'lent soo licht

niet verlaten hebben ; maer .sij hadden Godt al verlaten

eer dat hij haer verliet." Zoo waren ilan ook //d'ouwers

van Mayken de Graef '), uut Schravenhaghe catholijk ,

maer heel flaeu , d'welk doorsaeck veel van was mitsdien

in haer tijt de kerckelicke godsdienst seer verslapt was,

[en zij] grote misbruicke in de Priesters zaegen ; 'savonts

en 'snachs men vontse droncken langs de straeten, ^smor-

gens int choor om de getijen te singen 't H. suivere

sacnfitie van de Mis aen den hemelschen vader op te

offeren; naemen niet ter herten haer salicheyt veel min-

der de salicheyt haers naesten , de herders sliepen en

leefden qualick, soo seyde ^) den viantsen mensch overal

sijn oncruit in de lierten. 'Twas van node dat de ketterië

quaemen dien't al ruënerden, de bose straften. Godt

wederom verweckten goede Godsvruchtige geleerde man-

nen, dien't vervallen huys Gods allensgens sochten op te

bouwen, in steden ende dorpen. In Schravenhaech onder

andere waerdige dienaers Gods kregen [zij] M. Cornelis

Adriaense de Jong, een ootmoedich Goddelik man, dien

de eere Gods sociit ende die salicheyt sijns naesten."

Het is echter niet alles flauwheid en onverschilligheid

wat we van den laatsten tijd , die de Reformatie vooraf-

ging, te weten komen. Anna Barents van Amsterdam •')

had /,om haer twalef jaeren al beloften ghedaen van rei-

lücheit ; ende was van jonks op niet alleen besorcht voor

haer sielen salicheit maer oock voor de salicheyt van haer

ouders ende haer gheheele familie ; soodat dese alsdoen

wesende de H. Kercke noch in sijn fleur, gink gemende-

lick te minderbroeders in de eerste mis smorjiens te vieren

1) L. V. M. (1. Gr. f 1617, oud 70 jaren. III, 263.

2) Zaaide.

3) L. V. A. B. f 1G24, oud 09 j = geb. 1555. I, 113. Verg. I, 246

en 28fi, II, 63 en 7-t.



ofte tl' vijven. l::1(M1(1(' als'l:ill te hiuclll L'llili.' ten II. S;i-

cramont; i^ink dan te^eii 7 ure iiauliuis, stervende 1);iit

ei^eii devotie om't proffijt Imers naesten ; eiule dese tuis

c'ootnende stierden dun haren dienstnmecht met de kinderen

nae ilo kerck om de mis en preecken te hooren ; ter wijlen

(lede sij het werck. iMide (hui tei;en de hoomis verporden

sij haeren vader ende moeder omchit die te keivken /oude

gaen" enz. Trijntgen Dirks Wij ') i/wist haer ireestelieke

kinderen veel te vertellen van 't geen zij in haer jonc-

heit gehoort hadde, wat treffelicke Priesters ende ordi-

nantie daer doen in de II. Kercke waren, wat innige ge-

bede zij in haer jonclieit geleert hadde. . . . Haeren groot-

moeder Baefje Dirks Keisers ') heeft lange jaeren moeder

geweest van de Grote kerck [te Haarlem] ende buitemoeder

van de niijulerbroeders, die sulcken vrijen toegank in haer

huis liadden of' /-ij in haer eigen ouders huis quamen.

Ende als dese ') op een tijt hoorden die desolaetheit van

de oorden *) in Vrieslant , dat se op een plaets door een

quaet leven ende arinoet tot verval waer gecomen , stier-

den ') daertoe een grote som gelts aen een Godsvruchtich

minderbroeder, die dat selfde arbeiden te reformeren, om

sooveel sij kon met haer uutwendige rijcdomen te helpen

de noot van de H. Kercke. Sij hadde ook voor een Goil-

vruchtige gewoonte : als sij eimant bracht enige drank

over tafel , dede dat al met geestelicke toewenschinge op

dusdanige ende diergelijcke maniere : Heer Jesus doet u

groeten seer ; 't antwoort: l/eer Jesus groet is mijn hequaem ;

ick lücicht het in Afaria naeni; of ick breng '< u in de eer

dat den Heer Jesug is geboren in Bethlehem ; ick wacht het

in de liefden van den geen die voor mijn gecruist is te

Jerusalem. En hadt dnsdani<>e en veel meer andere ixe-

1) L. V. Tr. ü. W. f 1021, 1, .Sl'J. 2) luid. 315.

H) Namelijk Hacfjc Keizers. 4) OihIc der iiiitideiljrocdeis. .5) JSUiurde xij.
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bedekeiis \vwr soons kiivleren geleert ; eiide die wisten

dan dat te verhalen bij anderen, soo dat daer veel in ge-

sticht waren. Sij was seer iverich van geest, soodat se

alle moriren ointr te vieren nae de kerck , horende alle

morgen twe missen, ende daer nae gaf' sij haer tot haer

uutwendich werk." Een weinig verder : //Den vader van

desen ') is om sijn duecht ende wijsheit beqnaem geweest

om andere te regeren ende is tot Burgemeester vercooren

van de stad flaerlem; maer omdat hij seer iverich waer

om het Catholike geloof voor te staen, is hij gecomen in

den haet der ketteren , die welcken achternae de over-

hant in de stadt kregen ; hebben veel listen en lagen ge-

leit om hem te vangen, ende te doen als men gesien heeft

dat se met andere treftige Catholieken hebben gedaen
,

waervan de sommege opgehangen de andere verdroncken

sijn, maer Godt heeft hem bijnae miraculoselijck bewaert

;

want hij hem tot wat eelder vercoren hadt. Ende is om

de persecutie niet verslapt in zijn geloof, maer omtrent

als de kercken acht dagen gesmeten waeren , heeft een

outaer in sijn huis gemaect ende van een godvruchtich

Priester het H. Sacrificie laten opofferen ende dat met

groot perikel van de vervolgers der H. Kercken.... Haer

grootvader ^) genaemt Jaji Nanningsz. ^ met sijn huisvrou

Trijn Floris , waren ook groot van middelen en daer be-

nevens noch meer gelegentheit om dien te vermeerderen.

Sij brouden en hadden grote nering, maer soo devoot dat

zij vierden ook die lage H. dagen, waerdoor sij belet

worden , dat se sooveel niet en brouden om al de nering

te voldoen; ende hadde liever wat tijtelik proffijt te laten

als haer devote oefifeninge, seggende : ick wil van mijn

sonen geen heren maecken , noch dat mijn dochters sullen

gaen met de ring aen de voorste vinger. Sij waeren seer

1) Trijntgen Dirks Wij. 2) Van inoederswege.



slecht ') ircclL'ft i'iiU.' «laertoe vi'nn!»(.'iulen se ook Ikht

kinderen, eii'le liielden een la^e staet".... Dese Griet

Jans ') liaclde oock een suster fl[cnaemt Maria .lans , die

moeder was van de grote herche tot fJaerlem. Fnde als

zij weduwe was droecl» liaer ') niet als een waerlik inaer

als een godvruclitich geestelik mensch en onderluel die

derde rei^el van S. Franciscus van o;elioorsaemlieit, arnioet

en reinicheit. De somnie^en menen dat sij dese manier

van oeffeningen ook gebruict heeft hij het leven \an liaer

man, met gemeen consent; 7,ij onderliiel die i;;eho')rsaem-

jieit zoo ])erfect, dat se niet en soude gedaen hebben son-

dert woort ofte believen van haer Oversten. Sij hadde

die armoede soo lief dat zij, die soo rijk was, dat haer

incomen doe ter tijt wel vijf of ses hondert gulden 'sjaers

was, hetwelcken sij soo verminderden dat sij maer vijf

hondert gulden aen hooftsom en hadde doen zij stierf;

ende soude dat mede vrech gegeven hebben, en waer zij

door 't bevel van jiaer biechtvader daer niet in belet ge-

weest. Sij gaf haer huysraet soo schoon om Godswillen,

dat sij nau een slaeplaken hadde om haer dode lichaem

in te winden; jae dat se een tinne lepel te veel hadde,

was sij in benaut, seggende dat de j)rijs van dien ge-

noech waer om spijs te copen , daer men voor eens en

arm kindeken mede mocht voeden.... Sij hadde een grote

begeerten tot innige volmaecte leringe, maer als sij enige

volmaectheit hoorden die haer docht dat sij niet bearbeit

en hadt , en waer daer door niet neerslachtich maer hadde

voor een spreecwoort : Godi sij gelooft dut ick noch leef

ênde noch mach heginneny

Uit hetzelfde Leven vernemen wc ook een paar trekken,

die ons iretuifTenis jjeven van de waakzaamheid tier ker-

1) Ecnvoudij; 2) W- moeder van Trijntgcn Dirks Wij.

3) Gcdropg zich.
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kc'Hjki' Overlieden tege)i dwaling en misbruik. ,/Also ')

in haar joncheit daar oock veel maechden waren, die on-

der 't schijn van voliuaecktheit , sonder 't middel van ge-

hoorsaemheit en geordineertheit , wilde comen tot de vol-

maecte verlichtinge des geest , raeckteii in veel dolingen
,

waer door veel moeiten en spel quam in de II. kercke

:

daer was sij een viant af; 't welk sij zelfs te kennen gaf.

Als sij eens te Amstelredam te biecht quam bij den ge-

leerden waerdigen Pastoor Duncanus , welcke van den

E. Bisschop van [Taerlem daertoe geordineert waer, dat

sodanige hooch vliegende g>festen bij hem souden te biecht

comen, opdat hij door zijn wijsheit ende geleertheit haer

uit die dolinge mocht helpen : zijn E. haer vragende of

zij mede geen revelatie en hadt? gaf voor antwoort: neen

ick, men Heer, ick hen vervaert van revelatie. Zoo heeft

sijn E. dit horende, met blijtschap Godt gedanct, dat hij

bevont sodanige dien daer en schrik voor hadden. Noch

sij en begeerden oock geen conversatie te hebben met

sodanige bedroge maechden , hoe groten schijn van heilich-

heit zij dickmaels vertoonden." - «Also oude lieden daer

altemets gebrecklick in zijn (te weten) dat se haer ge-

loof stellen in superstiuese dingen: alhier was sij ") een

viant af... Also eens gebuerden dat haer susters dochters

kint een ongeluk hadt, overmits het vil in een hete

brouwers cuip, soodat het heel verbroeit waer: soo wor-

dender bij geval gehaelt een oud begijnken dien de brant

soude aflesen, sonder te gebruicken enich uutwendich mid-

del. Zij dit vernemde, en wildent in geender maniere

consenteren dat men de brant soude aflesen , want sij

"

dacht dat superstitie te sijn ; daerom liet het vragen aen

een wijs geleerd Priester, wat men in sulks mocht doen,

regulerende haer daernae; jae hadt liever dat het kindt

]) I, bl. 320 verso. 2) Trijntgen Dirks Wij, I, 333.
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sonde ^lu'storven liebbeii als de minste snpcrstltie daeracn

te laten irebruicken. Angaende de snperstitiueslieit liadt sij

soo claeren ondersclieit van, overmits dese in liaer jonc-

heit vlijtich geweest hadt te horen de predicatie van de

leste Bisschop van flaerlem saliger memorie, dien datselfde

seer claer leerden ; soodat se in haer ouderdoom haer

G[eestelijke] kindere van sulks waerschoude, ook in sulcke

cleine dingen , dat men niet en soude dencken , dat daer

enige superstitie mede vermengt mocht zijn."

— „Dengene die t'haren ') huyse quamen om te was-

schen of schoon te maken lietse alle daegen Mis hooren

,

verhaelende dat haer duechdelicke ouwers dit Godt-

vrnchtich gebruik ghehadt hadden over haer dienstbo-

den; veel meerder betaemden 't haer dat sij 't selfde

doen soude." - „De vader Bastyaen van Craenhals ')

is vereert met het schout ambacht van Haerlem ; daer

beneftens is gheweest dijkgraef, bel3^ou , jae tot seven

treffelicke otïitie vercoren, waertoe hij welbequaem was,

mitsdien hij een wijs verstandich man waer , kloek van

ghemoet , iverich inde Catholike relygie; ende dat noch

het pryselicste waer, soo exterordinaris devoot tot het II.

Sacrament des Oiitaers , 't geen hij oock vertoonden in

sijn uitwendige maenieren ; als hij was in den Tempel des

Heren, in de tegenwordicheyt van dien, was oft hij be-

sweken soude hebben van reverentie ende devotie daertoe,

soodat menichte van jaeren nae sijn doot van onse ouwe

godtvruchtige maecht Maritge Tonis met verwonderinge

verhaelt worden van de grote reverentiale devotie welcke

sij sijn E. daer toe hadde sien bewijsen; desgelijks seer

devoot tot de //. Drievuldicheyt, een glas gevende in de

grote kerk ^) ; liet seer treffelik de H. Drievuldicheyt uut-

i) L. V. Cornclisgeu Alberts f 1644. III, 123.

2) h. V. Maria v. Cracnlials
, f lOK), oud 66 j. III, 25 verso.

3) 'I'e llaai'lein.
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schilderen" enz. ') - „Sicvtns vari Emmengha ') wonende in

Vrieslant een weinich buyten Franeker op een «rroot huis,

t^enaemt te Schiugel , van de outste adel, bijdeelfhon-

dert jaren. Dese om sijn staet ende toeghedaenheit tot de

Coninklijcke majesteyt van Spaengen, is ghegeven en groot

officie dat hij sonde wesen een volmachtige, tot dienst en

hulp van de lantlieden ende 't genieene welvaeren. Dan

overmits de trubbele tijt opstoot ende daer veel rebolle

waere, heeft weinich cunne vorderen maer veel moeten

lijden, soo dat hij gevanghen is geweest ende veel schaede

aen sijn tijtelik goet gheleede ; was daer zeer patientich

in, voor ooghen neemende 't exempl. van den propheet

Job ; was gheweldich in de haet der ketters om de vol-

standicheit sijns gheloofs ende hadt hij met liaer willen

toevallen, sonde ^) hem grote officie ghegeven hebben,

maer en wilde geensins Godt of sijn Catholyk Coning

ontrou zijn. Dese als hij noch jonkman was, wesende in

vremde landen, hadt Calvinus welghesproken, ghewandelt

ende hem bij de hant ghehadt; aen wien hij sulks '') ghe-

sien hadde, dat hij een schrik van de ketterie had ghekre-

gen ende soo groten afkeer, dat hij daer niet mocht van

hooren... Hij hadt voor een goede ghewoonte, dat hij

's avonts tegen sijn kinderen seyde : God loil u ghehene-

dien, haer toewenschende , als sij na haer rust ginghen,

de godtlicke benedictie."

Wellicht zijn er weinig historische bescheiden tot ons

gekomen, die ons op een zóó klare wijze als het de fa-

milie overleveringen van de ,/ Levens" doen, een diepen

blik gunnen in de opkomst der reformatie en den afval

1) Men leze verder: Syc/ra^*'» X , 305-306. Meerdere bijzonderheden ook

over zijnen dood #als martelaer om 't geloof ende rechtvaerdicheyl" ziillcu

later volgen.

2) L. V. Eeltgen, Annetgen , Doetgcn, Trijutgen Sicxtus v. Emmengha.

II, 72. 3) Lee.s : zouden zij hem. 4) Sulks = zóó iet» bijzonders.
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of (k' stanilvasti^lioid van zoo vfleii. We aanscliouwcii van

zoor nabij on in do sprekendste bijzonderlieden de eerste,

vaak onbemeikte, opkomst der dwalini,', de weifeling der

geesten , de scheiding onder familioledon , den acliteruit-

iianii in stand en fortuin, liot lieen en weer trekken om

wille van het geloof. - „De vader ') Gerrit Comelisz.

Geltsack [te Haarlem] waer besmet met de hetterie van

de Libertinen ; daer zeer veel moeitens van haeren moe-

ders vrienden toe gedaen worden om hem te bekeeren

;

dan on konde ') niet vorderen, alsoo dat hij in zijn ketterie...

ghestorven is. Maer de moeder Olaesgen Wij was een

trefFelicke Catholycke duechdelicke vron , die onnoselick

met dit houwelick bedroegen was, want hij haer voor

zoor Catholyck werden aengedient (ende men doen ter

tijt noch wcinich kennisse hadt van de ketterse loosheyt)

die welcken, als sij nae een Catholycke dochterstonden,

om ten houwelick te hebben, gingen dan zeer dicwils

ende vierichelijck te kercken (want de religie der Catho-

lyken doen openbaerlijck in de kercken ghe-excerseert

worden, zoo dat men een ketter van een Catholyck na

den uutwendigen schijn niet en conde onderscheyden),

maer soo haest 't houwelick aen was, worden zij 't ')

met groote droef heyt wel ghewaer."

— ,/Dit navolgende heeft van sijn selven verhaelt *) [Ju-

ilocus Cats]: Ben hiernae ghesonden van mijn E. Oversten

M^ Elbert iiac Loven om mijn studium voort te vorde-

lon , wonende int Paus-Colegie onder don E. president

Menheer .Tansonius. Terwijlen ick dacr was , studeerden

daer ook Jacobvs Trigilantius, met welcken ick seer fa-

1) Van Bacfiïcii ncnits \\ ij , ilic narir liaie moeder inj grnocnul wenl.

t 1022. I, 77.

2) Dan zij konden nii'l. 3) De iiiorikr namelijk.

i) „Een cort vcriiacl vant leeven ons E. gcestelitke vader M. Joost Cüt-

tiu», de tweede Ovcr.ston van ons II Vernadcringe." II, 3 verso.
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miliaer was, ecnsdols mitsdien hij naersticli was in de

studi, ende ten anderen [ik] niet anders conde vermercken,

of [hij] was zeer godsvruchtich. Als wij niet nialkandore

gingen wandelen buyten de stadt op de dorpen , onder-

sochten dan , wien de Patronen van dieselfde gheweest

hadden, ende haer duechden verhaelden wij dan; ver-

moeyt synde van gaen vielen op ons knien , songen de

litanie van alle Gods H.H.

Noch geen Priesters sijnde oft wijtsel ontfangen heb-

bende, trocken samen nae Hollant. lek iiadde altoos in

mijn begeerten om in ootmoedicheyt ende onderdaiiiclieyt

Godt te dienen , liever te obideieren als te regeeren
;

hierom conde [ik] mijn qualijk toe overgeven om Priester

te worden , wetende dat dan de regeringe sonde volgen.

'T gebuerden op een tijt dat ick met Jacobus Trige-

lantius van Amstelredam te voete nae Haerlem ginghen

;

onderweech sijnde gingen samen op een eylandeken ') op

ons kniën leggen, ghekeert sijnde na de grote kerck van

S. Bavo te Haerlem alwaer ons E. Overste was
, gaven

samen ons selven aen Godt ende ons E. Oversten over,

dat hij in als [alles] met ons mocht doen soo 't sijn E.

beliefden; ja alwaert dat sijn E. ons beliefden te stellen

onder die minste student, waren daertoe bereyt. Maer

1) De vaart en rijweg tusschcn Amsterdam en Haarlem dagleekeneu eerst

van 1633. Vóór dien tijd ging of reed men te land over den ouden Haar-

leraschen weg, Peuningsveer , Spaarnwoude , Spaarndam enz. Zie Allan

,

Gesch. en Beschr. v. Haarlem, II, 240. En toevallig heeft Trijntgeo Jans in

haar Leven van Joost Cats [bl. 6 verso] ook alweder iets over du reisge-

legenheid tusschen de beide steden. „'T gebuerden eens op ons Lievrouwen

avont haer ontfaiickenisse, sijn E. savonts te vier uren sijn dingen gedaeu,

voer te half vijve bij donckcre macn van Amsterdam ; hoopten tot halfwcgen

te comen , om dan smorgeus vroech voort te reysen, maer Godt dien de

goede affectie van sijn dienaar angenaem was, gaf een sferlichten hemel

met een voordewiuf , soodat zijn E. al savonts te acht uren aenquam

,

('t was doen anders te reysen als nu) want binnendner most geschien over

de meer, een swacr periculoos water bij winter ende duistere nacht."
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(lat (Irocttolik te henlai^en waor van iloseii Jacobns : ^een

SOS weken liieniae of' verviel tot kctterie, wordende een

(^nlveniste predikant t' Amsterdam in de nieuwe kerk ,

nii't «^rote toeloop van volk lan:;e jaeren aldaer ^edaen

heeft; ende daernae te Leven. Mijn dunckt, liadder een

stemme nut den hemel nhecomen dien gheseydt hadde :

een van u tweën sel afvallen , en soude ick niet voor

hem maer voor mijn sel ven ghevreest hebben."

— iilleindrik Clase Verwer [van Amsterdani] ') was zeer

devoot in zijn joncheyt in de Catolijcke religie, soo dat

hij met de schoolkindere mede te choor gink, hebbende

een casgen in de kerck daer hij sijn boecken en clioor-

cleetgen in sloot ; troude met een Catholycke dochter.

Ettelicke jaeren in sijn houwelicke staet zijnde, onderhiel

d'ordinancie van de Catholijke religie; maer kreech tot

sijn acliterdeel ') te veel conversatie met de benisien^), die

in zijn buerte woonden. Dat ruime leven lockten hem aen

soodat hij de Catholycke religie verliet, besteden sijn

kinderen in ketterse scholen , nam se mede in de ver-

maninghe van de benisten , oft mosten gaen in de guese

kercke; jae quam soo verre, een twee jaer voor sijn doot,

dat hij bijnae gheresol veert was zijn sel ven te laeten her-

dopen ; maar Godt bewaerden liem datet daer niet toe en

quam. De Godtsvruchtige exemplen en vurige ghebeden

van zijn geestelicke dochter hebben goet in sijn hart ghe-

daen, soo dat hij vijf of ses daeghen voor zijn doot hem

oprechtelijk bekeert heeft ende openbare confessie van zijn

gheloof ghedaen
,
genietende met devotie 't ghebruik van

de 11. Sacramenten. Ende liadt ghevoelen , dat hij dese

gratie van sijn bekeringhe door de hulp van sijn dochter

1) L. V. Klysbflh ITeindriks Verwer, II, 132, volg. t 1633, oud 47

jaren, = peb. 1586; bl. 138.

2) Nadeel. 3) Benist = Menist = Mennonist.
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ghekreghen ha'lt, seggondc : 't maechden gebedt dringt

door de vvolckeii. Ende door 't exempel van de vader is

d'outste soon bekeert ; weinich daeghen nae de vaders

doot heeft gebiecht bij M. Claes Wiggerz. ende ontfanghen

't H. Sacrament des outaers".... [De dochter Elysbeth]

^steels gevvijs quam somtijts bij de Catholycke, kreech

een trefFelicke Catholyke speelgenoot; dit was liaer veel

behulps, 'T is ghebuert dat haer outste suster is ghe-

trout, door begeerte van de vader, aen een ketters jonk-

man.... Dit nam de moeder ende dese dochter Elysabcth

soo ter herten als of't aen haer verstant gink. De vader

dit ziende beloofde haer, dat hij se niet soude uuthylicken

als met haer wil
; begeerde sij een Catholyk jonckman,

hij souden se haer geven. Hiermede stelden sij haer ghe-

rust, begaf haer altemael tot de Catholyke religie sonder

wederstant van de vader. En was hier niet mede te vre-

den, maer zij ende moeder, malkanderen onderstuttende,

voeden d'andere kinderen daer in op, dien veel int ghetal

waeren, besteldense in Catholyke scholen, op Catholycke

winkels. Sij was omtrent sestien jaereii doen se aldus

begon te vorderen int huys van haer ouders; kreech goede

begeerten tot de maechdelicke staet.... Doen se twintich

jaer out was, quam se in de vergaederinghe te Haerlem

siende de goede gelegentheyt.... Niet te min moste blijven

int huys van haer ouders tot haer veertich jaeren toe
,

met veel arbeyt en patiencie ; voer zoo af ende aen.

'T beginsel van haer maechdelijk leven most gheschieden

heimelik ende secreet voor de vader ; ende als sij te

Haerlem zoude trecken.... moste steelsgewijs toe gaen
,

maccte een bootschap, dat se de broeders dien daer school

laeghen eit most brenghen oft nae haer dingen zien ; ende

den tijt was noch zeer cort. Ende dan hadtse oock wat

versterckinghe en vertrosting uut de innigiie maecht

Jannetge Dirks. Ende als die somtijts t'Amsterdam quam,
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soo sprak sij se nou ; hienloor mede verweet werdcndc

in do liefde Oods; maer Imdt veel op te iraen '), cnde dit

te meerder doordien de sorclivuMirliit v;iii de hele huys-

houdinglie op iiaer aeii quam van vader en moeder, acht

snster en broers, nieyses en knechses, een huis vol ne-

rinij;, met een werckelike ') vader dien nacht en dach

woelde om sijn kin<lei"en rijk te niaecken.... jae al die

sone en dochters quamen te trouwen op een nae ; dit

quam altemael op haer aen te beschicken.... Smorgens

bracht sij wel een paer uren over met mediteren, 't lesen

van iiaer ghetijen, ende 't verenigen met 't H. Sacrifitie

(want doen ter tijt t' Amsterdam seer benaut was dat men

quaelijk conde te kercke comen). . . . Dese E. devote

maecht en was 't niet ghenoch dat se de devotie liadde

voor haer zelveji, maer socht daer toe ook anderen te

brenghen; voor 't eerste maeckende een outaerken in haer

camerken, leidende daerin haer suster en broeders kin-

derkens, dien ketters waeren, om door de II. beelden te

verwecken. Achternae maeckte se een groot autacr om-

hooch in '< huys achter de turf, soo bedektelijk dat als

(Ie vader booven quam op 't solder niet en conde zien;

wat meerder vrijicheit hebbende op een freije beneden-

camer, maeckten daer een groote kerck met een cierlik

outaer , versparende al 't geen haer ghegeven werde tot

haer eyghon vercieringe ende vermaek
,
gebruickende het

daertoe. Iladt dicwils 't IJ. Sacrificie ende sermoon in haer

hvys , droech vooral sorch voor haer broeders, susters

ende de kinderen , dat dien de gratie mochten ghenieten,

maer principael tegens de hochtijdcn nam den E. dionaer

Gods M" Steven'^) in haer huys, omdat se samen sonde

1) Mi)esl tegen veel raoeiclijklicid o|)\vcrktn ?

2) Wercki'lik ^ bedrijvip, druk, woelig.

3) Ciaclitius, of rari der Krachl? Verg. I?al. Sncra, II, lil. 4<)C.
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biechten ende comiiiiiiiicereii. Dit (lede se veel jaeren ende

dat met zulckeii voorsicliticheyt , dattet haer ketterse vader

niet en wiste; niaer als hij, op sijn uuterste hem be-

kerende, wenschten soo oheliickich te mogen sijii dat hij

den Here in sijn huis hadde ontf^inghen , werden hem

gheantwoort: dat hij dicwils de kerck in sijn [huys] hadde

gehadt; was hierin ten hoochsten verblijt seggende: Heb

ick Sacheus gherceest , den fiere ontfangkende: ende niet

gJmveeten. Niet alleen in haer ouders huys brocht dese

devote maecht de devotie, maer oock in haer outste sus-

ters huys, dien aen soo grooten ketter ghetrout was, sijnde

in de crommestorie, en stervende ketters[ch]. ') Dese suster

werdende treffelick Catholyk, kreech door haer godvruch-

ticheyt ende voorsichticheit allen haer kinderen, tot sevene

toe, tot de Catholyke religie, mits ^t behulp dat se van dese

devote geestelicke suster hadt. r^outste soon eerst sijndo

Doctoor werden naemaels Priester, dat de vader niet en

wiste ; twe van de dochters waeren al geestelicke maechde,

ende den vader meinden datet eene eii giiese clopgen waer

;

d'outste dochter trouden aen een goet Catiiolyk jongman,

d'aiidere kinderen waeren mede goedt Catholyk. Sij hadde

int huys van haer zuster doen maken een secrete plaets

daerin stellende een outaer, waerop dat den soon mis dede,

welcke de ketterse vader niet en wist. Daer was wel een

Priester in huys dien de kinderen biechthoorde
,

[de kin-

deren] stonden wel op van de vaders zij
,

gaende te

biechte; ende de vader wiste nergents af. De Godsvruch-

tighe moeder stirf ettelike jaeren voor de doot van dese

E, maecht, waerom sij seer droevich was, maer de kin-

deren hadden de Catholyke religie soo diep ingetrocken

ende de Godsvruchtige opvoedinghe van haer wijse duech-

delijke moeder, dat se int minste niet af en weecken.

1) Versta: die iu het consistorie zat. en in zijne ketterij stierf.

Bijdragen Geach. Bisd. v. UaarlL-in XVll- Deel, 18
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EiiJe dc'ii aoüii , ile Priester, menheer !Sclielin(jwou ') wist

sijn guese vader met vorsicliticlieit , üodsvruchticheit eii

liefden te ondergaen , soodat se de moeder niet en mis-

ten, met hulj) ende onderstaat \aii zijn geestelicke muet-

gen. Ende Godt naf dat dese haer s\vau;ei" ettelike weecken

voor haer stirf, blijvende opstinaet in zijn ketterie; welek

voor haer droevich was, maer aen d'andere sijde een

blijtschap, omdat se nu was sonder vrees dat de kinderen

soude aftreckinghe lijden van de vader, drae^ende haer

met malkanderen seer godtvruchtich." - Wat dunkt den

lezer; was het van den Eerw. Overste Joost Cats, in zijn

sermoen op de uitvaart, niet aardig gezegd, dat Elysbeth

Verwer in het huis van iiaar ou'lers was „als 'i sout op

de taefer ') ?

— //Anna Garbi'andtsdochter "*) van Hoorn. Haeren

vader ghenaemt Garbrant Jansz. Clomp; haer moeder Anna

Barents waeren treftelick Catiiolyck, van een goet gheslacht,

eerlicke borgers. Haer overgrootvader hadt de gouwe ey-

lande voor de Coninck van Spaenje helpen winnen, maer

tot haer groote achterdeel stirven haer ouders als sij

noch seer joiick was. Is opgebracht van haer beste- vader

ende moeder; ende soo gemeendelijcke de ouwe lieden

wat verdrietelijck sijn, soo hadtse veel oorsack van patien-

cie. Na de doot van desen is sij ghecomen metterwoon

bij haer moeders suster dien gues was, soodat dit dochter-

ken ginck mede te kercken, ende liep soo heen tusschen

beyde tot haer drie en twintich jaeren. Dese hadt noch

twe broeders; de outste van dien was trefi'elick of iverich

Catholvk ende seer devoot, maer veranderden soo dat hij

1) uAnlonius Sc/iellingwou, nalus A. D. 1602, ex coiporum medico anima-

rum medicus evadciis, Aiiistelodaini Pastorcm egit." liat. Sacra II, 409.

2) II, bl. 142.

3) L. V. A. G. I, 245, f 1629, over de 40 jaar oud.
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heel quaet en ontstichtbaer van leven werde; niettemin

vermaende sijn suster tot de Catolyke religie, seggende

datter maer een geloof en was ende daer buyten geen

salicheyt te vinden. Dit sloeg haer seer in haer genioet

,

maer door sijn quaet leven werde sij weder ontsticht

,

soo dat sijn woorden weinich cracht in haer hadden". . .

Maar ^de wijsheyt Gods... heeft toegelaten de boosheit

van de eene broeder tot profijt van dese. Te weten, also

zij wesen waeren ende haer goederen met malkandere

ghemeen hadden ende zij soude scheyden : zoo badt [zij]

Godt dagelicks ende beloofden : waert dat sij met vrien-

schap scheyden, dat sij [dan] het Catholyke gheloof soude

aannemen. Waerin Godt haer gebedt verhoorde. Ende te

beter conde sij haer tot het H. Catholyke geloof begeven

doordien sij van Catholyke ouders was afgecomen ende

sij nu woonden aldernaest een cleermaeker, dien seer tref-

lick Catholyck waer, Godsvruchtich van leven, hebbende

daer bij een groote begaeftheyt om de onwetende te lee-

ren ende de dooiende den wech der waerheid te open-

baeren. Hier hadde dese dochter omtrent en achtmaenden

bij geconverseert, resolveerden geheel nu aen te nemen

het H. Catholj-ke geloof, begeevende haer op nieuwe jaers

dach tot het 't eebruick van de H. Sacramenten ; ende

van dien tijt af onderwerp zij haer geheel onder de H.

Kercke , onderbouwende districktelijck alle de ordinancie

van dien. Den eersten vasten van veertich daegen onder-

hiel zij soo scherp dat se maer eens daechs en at, sonder

zavonts eyt te clasiën, ') 't welck hier zeer swaer viel te

meerder doordien sij het van haer leevenniet ghewent waer."

— Claertgen Heyndriksdochter, *) van Dordrecht. De

vader stirf Catholyk, de moeder leefden weinich daernae

1) Collatie te nemen.

2) L. V. Cl. H. dr. II, 145. f 1633.
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onde stirf tjjiK'S. V"an Imer drie jai'rcn werden desc opghevoct

int weesiniis. Tot haer (rlicl'ik was daer doen een Cafo-

hjke hinnenvaer , een leeckehroer uut een closter
, gelegen

bnyten Dordrecht. Desgelijks was oock Catholyk die

hinnenwer, welcke samen de kinderen van't huys soo ter

herten naenien al oft iiaer eygen kinderen gheweest had-

den, in alle Godtvnichtighe sedighe goede maenieren

dien opvoedende, vooral daer op lettende dat se smorgens

en savonts haer ghebedt zoude spreecken , leerende haer

veel stichtighe ghebedekens, copende die kinderen daertoe

met beeldekens ende andere gifte ; ende dengeene daer

sij zagen dat se wat in vordenden, letten daer meerder

op als op dandere , om noch meerder voortgank te doen ;

also dat dese jonk sijnde hadde een Godtvruchtighe op-

voedinghe, kreech hierdoor een afkeer van de ketterie

ende ghenegentheyt tot de duecht. Niet te min dese va-

der en moeder costen niet langer wercken dan als zij de

kinderkens bij haer hadden. Soo om haer negentien jaren

quam dese te dienen bij treffelicke lieden maer waeren

gues , soodat se dicmaels moste te kercken gaen , maer

dede 't selfden tegens haer hart ende hadt daer een af-

keer van... Quam daernae bij een treffelicke Catholijke

joffrou te dienen... soo ver 't brengende, dat dese vol-

comentlijk resolveerden omt H. Catholyke gheloof aen

te nemen, maer om de benautheyt des tijts te Dordrecht

geen Priesters waeren, is [de jufvrouw?] getrocken in

een andere stadt, om haer te laeten ghenieten de H. Sa-

cramenten ; dede een clare generale biechte van allen

haer leeven ende ontfinck met grote devotie de H. Sa-

cramenten".

— De vader en moeder van Vroutgen Claesd^ ') van Bols-

1) L. V. Vr. Cl. II, 410. t 1638, oud omtrent 80 jaren.



277

xoaert //droi-^en hucr ') sticlitich eu bcMiiiiulelijk l)ij eeii

iegelik; sochten eiide meinden liaer saliclieyt, maer, dat

te beklaegen was, op een verkerde wech, te weten in de

heniste ketterie, daer sij soo stijf ende opstinaet in waeren

soodat sij daer niet af te krijgen en waeren (desgelijks

ook allen haer geslacht) soodat sij int jaer van vijftliien-

hondert ende sessen sesticli om liaer ketterie in Vrieslant

niet mochte blijven (want liet daer doen Catholyk was).

Sijn uutlandich getrocken nae Emden met ses kinderen.

Hadde die vader maer een weynich willen simeleren,

eenicli bewijs doen aen de Catholycke religie, jae maer

eens met reverentie door die kercke gaen, soude in sijn

stadt en de goedt hebben mogen blijven (mitsdien hij

soo beminden man was) maer liet hem voorstaen [dat hij]

most sijn geloof oprecht beleven. Is uutlandich getrocken tot

groot achterdeel nae siel ende lichaem, geestelik en tijt-

lik." - Vroutgen Claes ^) //was veel jaeren seer strijbaer

in der geloof, mitsdien sij van soo ketterse ouders ende

van soo kettersen geslacht was afgecomen, dien anders

seer goedt van leven waeren; dien se gekent hebben

wisten niet ghenoch van haer deuchden te verhaelen

;

ende daer beneffens hadde veel quaet van de geestelicheyt

gehoort ende gesien (want dien doen ter tijt in Vrieslant

tot een groot verval gecomen waeren) waerdoor sij hadde

een afkeer van de Catholike, alhoewel sij goedt ende

oprecht Catholyk, jae geestelyk was. Maer in de leste

jaeren haers levens is van dese strijt ende andere strijden

verlost, dienende haer heraelsche Brudegom met devotie

ende gerusticheyt."

— wDe vader, Govert Tunisz. ''), van Delft, was gues

1) Gedroegen zich. 2) Ibid. bl. 413 verso.

3) L. V. Ida, anders Maritgen Goverts, III, 312. f 1637, oud om-

trent 60 j.
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eii'k' van et'U seer ketti'is geslacht , inaer de mücJur was

doen ter tijt seer treftelijck Catholyck, also dal hij mede

goet Catolyck worden, also leetUen ende stirf'. Sij uari-ii

niet rijk maer eerlicke borgers. Hij was een makelaer,

omgaende met treflicke cooplieden (daer doca ter tijt te

Delft veel mede was te winnen). Die moeder , Griete

Crijnen, hiel droge gasterie '), was een wijse , kloecke,

schickelicke, duechdelike vrou , wist luier kinderen wel op

te voeden. In haer joncheyt hadt se gewoont in een con-

vent opt bagijnhof , daer elf maechden waren. Gaende te

merkt , droech de sorch vant huys : soo seyden die be-

gijntges tegens haer (mitsdien zij haer dingen soo wel

dede) : ghij mocht noch wel onse moer worden ; antwoor-

den : ick was liever moeder van elf kinderen. Ende in de

houwelicke staet sijnde , kreech sij elf kinderen, soonen

ende dochteren , onder welcken dese voornoemde Ida Go-

verts die principaelste was. . . . Maer dat bovenal te be-

claegen was, soo is dese moeder, niettegenstaende sij soo

wel geleeft hadt (ende sooveel goets gedaen) na de doot

van haren man met veel swaricheit van buiten overvallen,

ende veel strijt van binnen , niet nemende haer troost daer

sij 't behoorden te nemen , te weten aen haer ketterse

soon Tonis Govertsz. , dien sijn moeder die bijbel in de

hant gaf, waerin sij bijnae nacht en dach las. Den viant

hiel op haer te bestrijen , ende gaf haer daerin veel ge-

voelende soeticheit ; [zij] begon hierdoor oj) haer zei ven

te stuenen, ende scheyden haer heel af van de H. Kercke.

Maer dit goet dede sij noch, doen se in haer strijt was
,

dat se haer jongste dochterken van haer stierden nae

Haerlem bij haer andere dochters , alwaert opgevoet wer-

den ende bleef in de H. Catolike relygie, wordende een

geestelicke maecht in dese vergaederinghe".... Kinderen

1) K(Mie herliiTfr, vvaur incii liiistcii huisvi-sde, /Diiiler te tapppii ?
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en vrienden deden al wat ze konden -.inaer het was al

te vergeefs.... ende dese moeder Griete Crijnen is opsti-

naet in haer ketterie gebleven. Siek wordende heeft liaer

die ketterse soon voornoemt tuys ghehaelt. ') Is aldaer

gestorven, sonder eimant te laeten weten, sijn susters

ontbiedende ') die doot van haerlieden moeder, als sij al be-

graven was. Watten swaert des droeflieits dit geweest is

in dit maechdelicke hertijen ende andere sodtvruchtiiie

getrouwe vrienden, is niet wel om uut te spreken, maer

mosten haer gerust setten , want sij in tijts haer beste

gedaen hadden."

— Claes Lammertsz. ^), van Amsterdam, //een treffelick

coopman in granen wonende opt water , daer doen ter

tijt de treflicste coorencopers woonde, was een goet man,

wel verciert met sedichlijke duechden maer niet Catholyk.

De sommegen meinden of hij gues waer , mitsdien hij

huis-sitten vaer was, (gink in de kerk onder die predi-

catie met het sacgen oui , aelmis biddende voor den armen)

,

ende sijn vrienden ende voorkinderen geus waeren . .

.

maer was meest een vrie geest, sonder confessie van reli-

gie. De moeder was seer devoot ende iverich Catolyk

,

waerdoor sij noch int leste haer man won, dat hij Catho-

lyk stirf, met twe van de voorkinderen . . . Haer outste

soon lietse studeren, spaerende daer aen geen costen, op

hoop dat hij een Priester Gods mocht worden ; welk ge-

schiet is nae haer doot Sij maeckten een kerckgen in haer

huis, versierende met frie ornamenten... Nae de doot

van de moeder is de sorchvuldicheit altemael aengecomen

op de middelste dochter Giertge Claes. . , Sij hadt veel

1) üc dochters hadden de moeder toen te Haarlem bij zich. III, 314.

2) Oidbieden: boodschappeu , berichten, laten weteu enz. Oudemans Bijdr.

t. e. middel- en oudned. Woordeiib., in voce.

3) L. V. Annetgen Claes en Gcertgeu Claes. III, 352. Auu. f 1623,

Geertg. f 1636.
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contrarilu'vt van do voorkinderen ot't (Ie halve siister en

broers, leede daarvan «rronte schaede in liaer tijtelicke

üoedt, soodat sij 't liaer wol al niet bedrieclielichoit en

looslieit sonde ontduistert iiebben, liaer geheel arm mae-

ckende, ten waer dese door liaer kloecheit daerin voorsien

hadt. Ende God beweechden een van haer bnen?n Lau-

res Jans Spiegel (noch ketters sijnde) dat die hem hier

tegen stelde ') noemende noch een ander man tot sijn hulp.

[Zij samen] brochtent goet oj) de wcescamer, soodat sij

haer goet behielden. [Spiegel] dode bij haer niet als een

buerraan oft voocht, maer als vader, en dese [de kinde-

ren] voechden haer oock met simpelheit en sorchvuldicheit

om sijn raet te volgen, soo veel aenginck tijtelic, sonder

int minste van de ketterse voochden eenige schade te lij-

den nae den geest, soo voer haer als voer haer broeders

oft susters. . . Maer dese naevolgende swaricheit gink de

voorgaende verre te booven , te weten: sij ') hebbende

noch een eygen snster Aefgen Claes, welke seer kloek

van verstant, devoot Catliolyk ende Godtvruchticli was,

helpende de kinderen in de religie opvoeden, loerende

haer broeder het ave maria en andere Godvruchtige oef-

feninffo, iae was soo ivcrich int geloof' dat men soude ye-

seidt hebben , sij daer in wel die principaelste waer van

de kinderen. Maer tot haer groote ongeluk is sij voor

winckelmayt geraect te dienen bij een guese vrou ende

is allekens van dien soo angeleit door haer selven ende

door de predikanten, dat se htior H. Catholike geloof ver-

laeten heeft ende is een opstinate ketterinne geworden

,

jae socht haer moeder mede tot haer te trecken ende on-

der haer broeders ende susters te wercken ; maer door de

cloecheit, sorchvuldicheit ende Godsvruchtiüheit van dese

1) Lees; iliit Laurciis Spiegel Jaar tegen oji kwam.

2) Gecrtppii Clars. lil, 357.
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E. dochter Giertge Claes, lieeft Godt de moeder met de

andere vijf kinderen int H Catholycke geloof bewaart

;

als bij exempel: [Aefje] hndt het soo verre gebracht dat

de moeder die huik al opt hooft hadt ende den preek-

stoel ') an den arm om nae de guese kerck te gaen. Tot

alle geluk quani dese getrouwe dochter ophetslach; dit

siende was tot haer inderste bedroeft , viel haer moeder

aen met bidden, smeeken ende tranen, seggende: moeder,

wat sult ghij beginnen? waertoe sullen wij allen gader

conien, want ist dat den boom valt, gaen niet de vruch-

ten verloren. Door welcke biddinge met tranen haer hart

beweecht worden, settende de huik van haer hooft, smeet

de preecstoel daer heen, seggende : kint, weest te vreden ;

van mijn leven daegen sel ick daer niet gaen. Ende heeft

vorder vierich ende iverich int H. Catholycke geloof ge-

leeft ende gestorven."

— Simon Cornelisz. van Veen ') /.mitsdien desen hadt een

groot officie onder den graef Mauritius , wesende fiscael

ende int leste raetsheer in den hoogen raet , voechden

hem omt gewin tot de ketters, maer liet sijn huisvrou

dien treffelik Catholyk, wijs ende Godtvruchtich was, met

sijn kinderen begaen; welcke dieselfde tot seventien toe

alle gader in die H. Catolycke religie heeft laten doopen

ende opvoeden, behalve twe , de leste kinderen , die wer-

den op sijn gues gedoopt maer terstont daernae weder

op sijn Catolyks. '') Dese twe, den eene sijnde een soon is

geworden een priester ende die dochter een geestelike

maecht. Dese wijse godtvruchtige moeder, al hoewel sij

was in een howe staet ende oroot aensien in de werelt

,

en verhief haer daer niet in en was met die werelt niet

1) Deukelijk eeu vouwstoeltje, otii er onder de preek op te zitteü.

2) L. V. Geertruit Simons van Veen. f 1624, oud 33 j. ITI, 338.

3) Dit zal wel zóó verslaan moeten worden, dat de Katholieke cere-

moniën gesnpplcerd werden.
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bc'li;in<^ln.'ii , kleilen liaor ') seei' slecht, i'i'rlick on pimticli,

desgelijks haer kinderen; trokse niet op na de lioocheit des

werelts maer fonderde se in de H. Catolyke religie ende

in een duechdelik, Godsvruclitich leven , haer voori^aende

niet goede exempele, helpende niet devote gebeden ende

wijse onderrechtinghe , bestellende bij een Godtvrucliticli

devoot biechtvader, en in Catholyke goede schole. Van

die seventien sijnder elf" geconien tot haer iioubare jaeren,

drie dochters sijnder geestelik geworden met een soon en

Priester; d'andere tsamen op sijn Catolyks getrout (ende

[hebben] haer kinderen daerin opgevoet), behalven twe

dochters , die sijn door kracht van den vader aen guesen

getrout, maer evenwel voor haer selven behouden de

H. Catolyke religie (ende niet van voort geconien als

eene soon die gues geworden is; welk een groote droef-

heit ijheweest is voort <feslacht.... Dese duecht hadde die

vader over hem , dat hij niet begeerde dat sijn kinderen

soude gaen in de ketterse predicatie , ende hoe sij meer

quamen op goede plaetsen bij de Catolyke, om gestich-

ticheit te hooren ende te leeren , liem aengenamer was;

jae consenteerde sijn outste dochter Margareta ende Ger-

trudis dat se Godt rnochtyii dienen in de zuiverlicke

maechdelicke staet, mits conditie sij bij hem moste blij-

ven nietter woon." *)

— De vader van de drie gezusters Willems ^) was //met

de ketterie van Merten Luther besmet , daer hij oock in

gebleven is tot omtrent ses jaere voor sijn doot.... ende

achternae te Cuelen ghetrocken,... De moeder, weduwe,

1) kleedde zich.

2) Men leze verder het omstandig verhanl , lioe di; vader, als fiscaal, den

Vicarlus Adelbert Eggius voor de pijuhank iieoft weleu te behoede» , ea

hoe hij later tot het Katholiek gelouf teruggekomen en daarin ^'cstorveo is,

in de Bijdrar/an X , bl. 299.

3) [/. V. Elysiibelh , Josjna ende (.'atrina Willem*. II , 3C.
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liad van den oudsten zoon veel ,/ hertseer niitsdien hij in

Oostlant ') gink wonen, daert altemael ketters was.... Die

jongste soon was seer Godtvruchtich.... trok nae Spaenien,

begaf lieni tot de comenscliap, worde daerin zeer van

Godt gebenedyt.... leefden stichtich ende Godsvruchtich ,

was daer in een groote staet ende offitie. Bemerkt alhier

de goetheit Gods, die welcken 't goedt loont niet alleen

hier naemaels inaer ook hier inder tijt : den soon dien

sijn ouwers niet gehoorsaem of getrou was, is gecomen

tot armoet, mitsdien door krijch en oorloch uut sijn goedt

verdreven is, onder die ketterse, ongoddelike menschen

sijn leven overgebracht ende nader sielen geweest in groot

perykel , wel hebbende enichsins een goede wil, maer daer

waeren geen Priesters te becomen. Ende de jongste in

soo Catoliken landt als Spanien geleeft, in rijkdomen ge-

benedijt, in hoge staet verheven (hoevs'el eens dapperlicken

van Godt beproeft als hij was int opgaen van sijn

staet)" enz.

Van Geert Heindriks , die in Waterland zooveel goeds

deed *) wordt gezegd ') : //Godt wrocht veel goets door haer

in de vremde, maer niet onder haer vrienden. Haer sus-

terling *) was een benist predicant, daer sij lang bij ghe-

woont heeft, maer konde daer geen goedt in wercken.

Haernichte, daer sij petemoey over stont , welk sij haer

beste in gedaen hadt om van jonks op in de oimoselheyt

op te voeden, ginck trouwen aen een nionick ; waerin zij

seer grote hertseer hadt."

Op deze en dergelijke ^) wijzen ging in den ,/trubbelen tijt"

het uveni separare hominem adversus patrem suiiin^ etc. *)

1) Einden? 2) Zie boven bl. 249. 3) II, 253.

4) Zoon van haar moeders zuster.

5) I, 30-31, 57, 179-80, 286-88. II, 195, 254. III, 77, 80-82,

160-62, 318, 383.

6) .Vlatth. X, 35.
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van lit't Evanni'lie in vervulling. (Jeen wonder daarom

dat de Eerw. Oversten er op bedacht waren , de maaü-

den , vooral haar die den zwaarsten strijd des geloot's

streden , deelachtig te maken aan de versterkende genade

van het /ƒ. Vormsel. Zoo had bijzonderlijk Grietgen Jans

Quispel ') //Strijt van haer geloof, ende van de eeuwige

predestinatie Gods , soodat sij eens wel seventien weken

was dat se noyt haer geloof las. Haer E. Oversten wijs

sijnde, wetende dat dese strijt meer moet geleden sijn

als met reden tegens gestreden , viel [dit] haer niet als

te swaerder. 'T is gebucrt dat sij met believen van haer

E. Oversten is gevaeren nae Sertegen Bos (daer doen de

H. Kercke in sijn volle fluer waer) om haer H. Vrooiyisel.

Daer sijnde heeft [zij] den E. Heer Ja7i van Gorckum

gesproken, haer strijt sijn E. te kennen gevende, dien

haer met goede onderwijsinge ende Gods hulpe daervan

verlost heeft." - //Dese Ida Goverts ^) is met believen

van haer E. Oversten (in den tijt van den Treves) ghe-

trocken in Brabant, aldaer ontfangende luier H. Vroomsel.

Heeft haer naem verandert in den naem van Maria, tot

welcke sij een grote devotie hadt." Ja , de Eerw. Overste

liet gedurende het twaalfjarig bestand het grootste deel

zijner maagden naar Brabant gaan om daar gevormd te

worden, behalve ééne : lleinouts Gerrets. *) //Dese iverighe

maecht hadde een overgrote begeerte om te sien de open-

bare exercitie van de Catolycke religie , oock om te ont-

1) L. V. Gr. Jans, f 1638, oud omtr. 52 j. III, 282. „Haer vaders

vader was etii oprecht Catolyk man, dacroni in de trubbelc tijt om sijn

gheloof in sijn ducr zoude opgchnng;en j^eworden hebben van de ketters,

ten waer saekc daer goede mcnschen geweest Iiadden , dien hem verbaden,

mitsdien hij vaeder was van twalef kinderen." Ibid. bi. 274.

2) III , 316 verso. Den lezer reeds bekend wegens de afvalligen onder

haar geslacht. Zie boven bl. 277.

3) L, V. H. G. t ir.24 I, 152
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fanohen 't H. Sacrament des Vroomsels, eiulo om te sion

de Cliristeii heere ') welcke voort glieloof streden. Maer

haer E. Oversten heeft haer angaende dit punct zeer ghe-

oefFent in de glielatenheyt , latende (in den tijt van de

treves) 't meestendeel van de maechden vaeren nae Bra-

bant , maer dese niet ; 't geen haer seer swaer viel , soo

menicli jaer haer goede begeerten te sterven. 'T geen haer

achternae van haer Oversten M. Joost gheconsenteert is

,

wanneer zijn E. bevont dat sij daer zeer stil ende ghe-

laeten in was." Het mag zijn, dat juist deze drievoudige

begeerte van de //iverighe" Reinout Gerrets den Eerw.

Overste wat al te //werckelik" ^) voorkwam ; maar zou-

den we toch niet mogen rekenen , dat zij daarmede de

gedachten van veler harten openbaarde?

Van achteruitcrano; in stand en fortuin enkele voor-

beelden. De ouders van den Eerw. Overste Joost Cats ^)

[Boudewijn Clasen Cats] »,waren van een goede, Catolike,

treffelicke afcoomste. De vader van Schoonhove , wiens

ouders en vrienden al veel in de wet waren (in de rege-

ringe over de ghemeente). Ende de vader was rentmees-

ter van weghen de Coninklike majesteyt van Spaniën

,

welcke oflfitie hij ghetrouwelijk bediende. De trobbele tijt

stont op , soodat de Catholike veel hadden te lijen dien

constant bleven int Catholike gheloof. Dese godtvruchtige

man, niet willende toevallen met de ketters, maer Godt

en sijn Conink getrou zijn, werden uutlandich , trock nae

Groningen (daert toen ter tijt Catholyk was) met sijn

huisvrouwe [«Neeltgen Boudewijn Clase ; werde genaemt

nae haer man, aldaer soo 't gebruik sijnde"]. Hebbende

samen in haer houwelick vier soonen , lieten de twe bij

1) Heirlegers.

2) Woelig; vergelijk voor de beteekeuis van „werckclik" boven bl. 272.

3) Geb. 29 Nov. 1581. II, 1 volg.
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liaor vrienden , naemen de twe mede. Een lialtjaer daer

ghewoont hebbende, worden van Godt besocht met de

pestilentiale siekte, waeraen hij stierf. Daer vont haer die

Godtvruchtige moeder alleen in vi'emde landen, nut vrien-

den en maegen. Sij nam haer toevlucht tot haer vaderlike

stadt Gorckum. Daer comende vont haer goederen ghecon-

visceert ; 't was geen cleyne droefheyt weduwe te zijn

sonder troost ende hulp van haer man : vier weeskens

ende geen goedt. Sij eerlick sijnde van herten , setteii

haer ter neringhe om met Godt ende eere voort te comen,

vercocht linde laken en speldewerk
;
quam daar eerlik

mede voort. Haer outste soon soclit sijn godtvruchtige

moeder niet te belasten, nam dienst aen te Shertogenbos

onder de Coninklike majesteit van Spaeniën (daert doen

Catholyk was). Ettelike tijt daer geweest hebbende, quam

sijn vriende besoecken
;
[hem] werde van de ketters een

klak opgesmeten ') (soo doen ter tijt licht buerden) ende

onnosel ghedoot. De andere soon trock nae Spaniën
;

[de

moeder] kreech noyt tijdinghe van hem, blijvende een

bedroefde moeder."

— »De vader van Lijsbet Jans Ban ') [van Haarlem] was

een seer wijs, goedertieren man, waerom hij dickmaels

vercosen werde om de stadt en de burgerij te regeren,

al hoewel de stadt gues waer; ende hadt hij wat willen

simeleren, soude tot grote profïitabele offitie opgetrocken

geworden hebben, als ook sijn kinderen ; maer Godt lie-

ver hebbende als den mensch , 't hemels als het aerts,

sloech het af. Ende sijn huisvrou, Maritge Claes Loo, was

daer bovenmaetich pittich in om haer man int H. Geloof

te verstercken ; 't welck sij hier mede vertoonden als den

wet oft majestraet soude vercosen worden , stierden te

1) Hij xvcrd viiUrhelijk bcsclmldigd.

2) L. V. L J. Man, III, 175.
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vooren aelmisse aende Clarissen , datse Godt wilde bidden

dat haer man tot ^een Burgemester uft eyt in de wet

soude vercosen worden, vresende oft hem mocht gebue-

ren , so men gemeendelik seyt : dien metet pek omgaet,

wert daer licht van besmet, door de conversatie der ket-

teren mocht schade lijen aen sijn ziele. Behalven datse

soo treftich waeren int H. Cathollke gheloof", soo waeren

sij seer goedt geesteliks : ontfingen de Priesters Gods in

haer huys , maeckten grote vergaderinge voor de gemeente,

om iiaer evennaesten tot de middelen van haer salicheyt

te helpen. Waer over sij ook van de schout verstuert ')

werden. Doen bleek noch meerder haer gheloof: ende de

man werden niet weder in de wet vercoren, seggende dat

hij te Paeps was ; ende dese Godsvruchtige vrou was zeer

verblijt, seggende: hadt ick het gheweten , dat ick daer

mede mijn man hadde cunnen bevrijen dat hij in de wet

niet soude vercosen gheworden hebben ; ick soude dit

middel al eerder gebruikt hebben." '')

— Frans Tyng en Maria Jacobs ') //treffelicke rijcke

liede van de ouwe afcomste, oprecht ende iver indeCatholyke

religie , daerom bequaem te sijn in de wet om de bur-

gerie te regeren, sijnde haer Catholike Coning geti'ou.

Alsnu de ketterie van Calvinus begon te floreren in de

stadt van Amsterdam, heeft, met andere treffelicke Catho-

like van de wet, veel te lijen gehadt, most gaen uut de

stadt , laetende haer reet tot onreet. Sijn gecomen tot

Haerlem metterwoon, belevende haer H. geloof en voe-

dende haer kinderen daerin op ; ende haer naecomelingen tot

in de derde en vierde graet hebbent geloof onderhouden."

1) gestoord.

2) Alhoewel deze plaats reeds vroeger in de Bijdrayen, Deel I, bl. 62

is medegedeeld , mag toch , dunkt mij , deze zoo eigenaardige trek hier niet

ontbreken.

3) Ouders van Ael France of Ael Duync , t 163G. II, 304 verso.
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— Janiietaen Arentn ') wns van NaerJm . van rijke

ouders.... flc vader was aXAniiV Bnrgemeester (\oe\\ (\\c over-

val van Je Spanjaerts daer was; heeft in de trubbole tijt

veel sciiaede gheleeden aen luier goedt , niaer door die

cloecheit ende getrouheit van sijn kinderen, principael sijn

nutste dochter ende soon , welcken het sloegen in de

comenscliap, is weder een rijk man gheworden ende ge-

trocken te Uutreclit metterwoon , in een rjroot heerlik

hujs."

— ,/ Areiaentge Cleniens ') is ghecoomen metterwoon bij

de ouwers van Machtelt Bickers [te Haarlem] om te wesen

haer dienstmaecht, voldoende datselfde seer ghetrouelijck
,

noch arbeit of moeyten ontsiende , want daer een groot

huis was met veel werck , door de groote staet dien men

hiel ende rijckdome diens te meerder, ende vorder door

de opstandinglie van de trubbele tijt , soodat haer volck

buitens lant trocken ende haer allenich het huys bevae-

len, wesende dicmaels verselschapt met en heel deel sol-

daten (soomen ghemeendelijck in de groote huysen leydt

in den tijt des oorlochs). Hierin was sij zoo ghetrou sorch

draegende voort profijt van haer volck als ott haer eyghen

gheweest hadt, soo suinich ende orberlick te schicken ,

de schulde in te maenen ; en ontsach haer geen peryckel

hoe groot het was. De E. dochter Machtelt Bickers, wat

ouwer wordende , trock oock met haer uut de eene plaets

in d'ander om haer tljtelich goedt te manen ende te be-

schermen"

En niet alleen leed men om liet katholiek geloof schade

aan zijn geld en goed, m:iar om de benauwdheid der tij-

den, zag men zich vaak nog bedrogen, wanneer men geloofs-

genooten meende wel te doen. vAnnetgen Heindriks ^),

1) Moeder van de gezusters van der Mij. III , 383.

2) L. V. .\r. Cl. + 1629. 1 , 258-59.

3) L. V. .\. II. t 1039. 111, 1?-.
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soclit ook ifarmen na der sielen to helpen, doende haer

beste om dien te bren<);en te kcrcken ende tot liet ge-

bruyck van de H. Sacramenten; welk lange jaeren qua-

lijke te doen was, mitsdien t'Amsterdam grote vervolginge

was van de Catholike ende men die armen dorst luttel

toebetrouwen , mitsdien daer veel faute onder gevonden

worde; maer sij was soo goedt van betrouwen, dat sij

geen quaet conde sien of geloven van den armen.''

Merkwaardig zijn ook de berichten over het uitwijken

van personen en geheele familien naar plaatsen of landen

v.aar het nog katholiek was. De lezer heeft reeds enkele

dier berichten ontmoet. ')

— //Al soo te Laye van de ketters de kercke gesmeten

waren , is Catrina Pieters ^) nae IJaerlem getrocke met

andere Godsvruchtige maechden omdat het daer noch Cato-

lyck was , haer zeer godtvruchtelijck dragende."

— //Dirck Areiaensz. en A eitje Claes ^) van JJor-

drecht,.... dese waerdighe ouders zijn in haeren houwelyck

van Godt ghebenedijt met vijf kinderen, vier soonen ende

eene dochter, waervan de drie soonen.... werden alle drie

Priesters Gods, de outste soon, ghenaemt M. Cornelis

Dirkz. de Jong, is langhe jaeren in Schraevenhaghe [ge-

weest] doende aldaer veel goets, vvesende seer bemint van

de gemeente om sijn duechde ende heilicheyt.... Door de

trubbele tijt, als de gueserie allenskens begon te domi-

neren int lant, vernielende alle geestelicke plaetsen , ende

Catholycke exercitie : de vader Dirk Areiaenz. dit niet

cunnende verdraeghen door den Godlicken iver die in hem

was , werde gheraetsaem ghevonden , dat hij zoude trecken

nae Catholijcke landen , also dat hij met sijn huisvrou

1) Boven bl. 282, 285-88.

2) L. V. C. P. I, 40 verso.

3) Ouders van Lucretia Dirkx, f 1627. I, 231-32.

Bijdragen Gcscb. Bisd. v. Haarlem XVII'' Deel. 1 9
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ende kinderkens ettelicke jaereu liectt ghewoont to Colen

ende te Loven, voedende haer kinderkens op in alle exer-

citie van de religie, seer stichtich ende bequaem."

— <^Dirckje Crijnen Boggcn , van Amsterdam ') hadt

van haer moetlers weghen een oom ende muetgen , dien

samen in de trubbele tijt trocken nae Colen, leydende

daer een H. leve.... [het muetgen] worde door de wijs-

heit van haer Biechtvader uutgeleit tot wercke des be-

diensticheits van liacr evennaesten , als de studenten haer

eieren te wasschen , en diergelijke (wesende een rijke

maecht); volchden simpel die gehorsaemheit."

— lyGriet Jacobs dochter ') was van Spanbroek, had

zeer vroeg hare moeder, en toen ze nog maar drie jaren

oud was, ook haar vader verloren. De oom, die voogd

was, nam echter liet huis in, ^liet de kinderen swerven

onder vremde menschen, haer geit verterende ende haer

moye goet liep heel in perdel... Als sij noch jonk was,

worden dese verlaten kinderen tijdinge gebracht dat haer

bestemoeder in vremde landen sat, in grote armoede,

eetende water en broot
,
(hadt wel middelen ghehadt maer

met de trobbele tijt grote schade gelerlen). Immers sij

seiden , hadden geen keimis aen een bestemoeder , niet

wetende of sij was al doot ; maer ondersoeckende vonden

dat dit haer bestemoeder was; hebben se tuys ghehaelt" enz.

— yWillemijntgen Arents van Gouthoeve. '') Dese is

van geboorte van Dordrecht, van eerlicke treftige ouders.

Den vader ghenaemt Arent Wouters van Gouthoeve ; de

moeder Machtelt Schrevels, waeren wel Catholyk maer

seer slap in de relygie. In de trobbele tijt raeckten buy-

tens lants nae Cuelen; quaemen daer bij soodaenighe per-

1) L. V. D. Cr. B. 11 , 296.

2) L. V. Gr. J. t 1C36, oud 66 jaar. 11, 330.

3) L. V. W. A. V. G. t 1638, oud 58 jaar. 11, 420,
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sonen, waerdoor sij noch meerder verslapten in de Catolike

religie, ende verviele in de ketterie van de Libertine;

daer sij ettelike jaeren in gebleven sijn. Wederom co-

mende in Hüllant bleven also; wonnen in haer houwelik

vier sonen ende vier dochteren , opbrengende desen tot

staet. De sommegen van dese ginge mede wel bij de

Libertinen in huer vereeninge oft predicatie. Godt heeft

sijn barmherticheyt, over dese familie bewesen, weder-

brengende haer totet H. Catolike geloof; mitsdien te Dor-

drecht quaemen Godsvruchtige Priesters, wiens sermonen

sij hoorden ende goede exemplen sij zaeghen, niet alleen

hierdoor bekeerende, maer werden vierich ende iverich

Catholyk."

— ,/Geertgen Freriks dochter ') uut de Cttynder. De

vader heeten Frederik ^) De moeder Elysabeth
;

waeren goedt Catholyck , eerlike metten arbeydt haerder

handen haer cost winnende. De vader was een cuiper.

Maer door de trobbele tijt, worde bedorven vant guese

chrijchsvolk. Naemen haer toevlucht nae Hollant, tot een

stadt Haerlem, daer de Catholike religie alsdoen in sijn

volle fluer doen noch was. Dese ghebruickten sij met

devotie ende danckbaerheyt. Hadden in haer houwelik so-

nen , ende een dochter dese Giertgen Frederiks. Sij waeren

soo arm doen se in Hollant quaemen, dat se maer een

cleetgen hadden om haer naectheit te bedecken , maer

met soberheyt ende naersticheyt prospereerden allengs-

kens, soo dat se met Godt ende eeren voortquamen

;

ende sochten voor alle de Godsvruchticheyt in haer kin-

deren te planten. Godt segende haer int geestelik ende

tijtlike benedictie , dat de kinderen Godsvruchtich waren

ende eerlick voortquaemen. De eene soon werde een

1) L. V. G. Fr. t 1642, out omtrent de tuegentich jaeren, III, 47.

2) Niet vertier ingevuld.
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schipper op Sivilie iJi Spaiiieti , comende dikwils te Lisse-

hou, alwaer een closter was van ffnllantse ClarUspji
, ^lie-

fonclert van de Coninck van Sjtanien. Mitsdien int jaer

ons riecren 10 72 ') in HoUant door de gnesen de kercken

gesmeten, de closters gliebroocken , de religuesen daer

uut ghejaecht : soo sijnder verscheije Clarissen van fJaer-

lem, Amsterdam ende andere plaetsen in Hollant, daer nae

toe ghetrocken om in stilheit ende devotie haer hemelsche

Brudeorom te dienen en liaer H. regel ende ordinantie te

onderhouwen. Ter oorsaken hij van Hollant was, nament-

lik van Haerlem , welcke susterkens int closter te Haer-

lem noch susterkens van haer H, Orden hadden, met

noch andere goede vrienden ende bekenden : soo hielen

dese, met schrijven ende eenige giften over te senden ,

grote vrienschap met malkandere, soodat desen schipper

Albert Frericksz. hiervan de bode was, sijnde [hij] als

broeder, jae als vader bemint int clooster; wist veel goedt

ende duecht van tselfde te seggen. Dit sijn suster hoo-

iende, welke van jongs af goede genegentheit ghehadt

hadde om geestelik te worden , werden ontsteken met de

Goddelike liefde, om mede met Abraham haer lant te

verlaten ende onder dat H. geselschap in die H. Orden

te begeeven ende Clarisse te worden , versoeckende dit

door haer broeder voor haer ende voor haer nichte Ma-

ritgen. ') Dese begeerten waren de susteren seer ange-

iiaem ; antworden haer; welk ick hier sel setten, d'eygen

woorden van haer brief

:

Mijn lieve susters in den Here üeert Freryxen ende Maritgen

Albcrs. In den Here Jesu Christi bertelike bemint. Ick hebbe

verstaen van UI. broer ende neve Albert Frericsen die goede be-

geerten dien UI. heeft om Godt met ons te dienen ; ende Godt

1) Moet natuurlijk 1572 ziju. 2) Hier is plaats voor een tweeden

naam opcDgelaten doch men kzc de volgende bladzijde 48.
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gave (lat in mijn handen waor UI. beydc te mogen ontfanglien

;

maer wij sijn benaut, dat wij niet eene dochter mogen ontfan-

ghen sondcr oorlof van onsen Coninck. Soo willen wij gaering

onsen best doen om dien oorlof te verkrijghen; maer UI. beyden

moeten hem eenen brief schrijven ; ende sendt ons dien over
,

ende dan sullen wij het beste doen. lek en hebbe den tijt niet

dat ick voor U 't schrijve , maer ick sende U elk een boecxken

met een heylichskcn. Ontfangt mijn goed hert ende bidt voor mijn

U arme suster in den Heer

Suster Cateryn de Spiritu Sancto,

dienerse van de duitsche Clarissen.

Sij hebben uut het clooster noch meer brieven glie-

schreven , onder allen een, mitsdien de plaets verre was

ende de wegen periculoos, dat sij haer gerust soude set-

ten inde gelegentheyt waerin sij van Godt gestelt waeren,

seer versterkende in de duecht des gelatenheyt. Hieuwen

grote geestelike liefden onder malkandere, metten lichaem

gescheiden maer naebij an de geest. Ende Giertgen Fre-

riks bewaerden dese brieven als oft de rijkste besegelt-

heyt gheweest hadde ; ende openbaerdent aen niemant als

an de secretste vrienden ende dat int heymelik."

— //Paulus Mandyse Houwaert '), van Haarlem, een

eerlicke bergers soon ; hadde een broeder [die] was een

Godtvruchtich Priester Gods... ; was van sijn ambacht een

brootbacker. Ende also in de trubbele tijt veel oorloch

was int Nederlant, in Hollant de ketterie seer floreerden

ende hij seer iverich Catholyk sijnde, trok nae Vlaende-

ren, ende mitsdien de rebelle tegens 't geloof ende Co-

nincklike majesteit van Spanjen seer vermeerderden, wer-

den gheordineert dat den derden man op most om die-

selfden weder te staen ende 't H. Catholike geloof in die

1) li. V. Margreta ende Elvsabeth Pauwels Houwaert. III, 86.
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lamloii te Ix'WiU'reii. Soo is dcstMi intvie opi^etrockeii om

te strijen roor Godt encle sipi Catholike Conink. Heeft

«gekregen een dochter van Gent tot sijn liuisxrouwe, niaer

door dien Inj in dienst was van den oorloeli , trok van den

eene plaets in den ander, soodat de goederen van de

huisvrouwe hein onduistert worden. Te Cuelen heeft hij

een wijl tijts gewoont ende ghekregen drie sonen ende

twe dochteren. Opscggende zijn capeteynschap, is met

sijn huisvrouwe ende kinderen ghecomen in Hollant te

Haerlem, hem generende met backen."

— //Lucia Francisco Dekema '). Desen is van gheboor-

ten uut Vries Icmt , van groten adel. Haer grootvader was

raetsheer van den Conink van Spaenjen, van grote tijt-

licke middelen ende aensien; niaer dat boven al te ])rijs-

sen was, seer oprecht Catholijk, vierich, iverich in sijn

geloof ende seer Godsvruchtich , voedende sijn kinderen

hierin op, ende vorder in duecht ende eer: noch hem en

mocht ireen meerder swarichevt overijecomen hebben, als

dat hij daer in niet en soude volhert hebben (alhoewel

het, Godt betert, achternae gebuert is, dat de eene soon,

liefhebbende het tijtelik proffijt, sijn gheloof verlaten heeft.

Maer dese Francisco Dekema in de trobbele tijt, als de

gueserie int lant quam, is met sijn Godsvruchtige huis-

vrou ende kinderkens ghetrocken uutlandich, naer Vranck-

rtjk, seer armelik daer sijnde. Mitsdien sijn edeldom,

kloecheyt des verstants, begaeft int schrijven, de weten-

schap hebbende van verschcyde taelen , werden Petegoog

van den Hertoochsoon van Loreynen; onderhiel met sijn

winst sijn huisgesin. Een grote verandering : dengeene

dien sijn sone van petegoge mocht laeten leeren , ende

1) L. V. Lucia Fr. Ü. f 1649 »out sijiide over de sevciitich jaercn. Heeft

eeu CU vijflich jaercn iu dese H. plaets Godt getrouelik gedient, al gehou-

den hebbend h;ier Jubilc vaut vijftiehste jaer." III, 239, 242.



296

van veel diensbode ghedient worde, was hier een dienaer

ende leermeester van een ander. Noch quani hem meer-

der swaricheyt over, mitsdien sijn huisvrou stirt", latende

achter ses cleyne kinderkens; bleef een bedroefde vader.

Trok daernae te Cuelen metterwoon, kreech doen wat van

sijn tijtlicke middelen."

— ,/Machteltgen Jacobs Bontenos met haer susters. ')

Desen sijn van geboorte van Amsterdam. De vader ghe-

naemt Jacob Bontenos; de moeder Jutgen Heindriks. Die

vader was van Godtvruchtige , iverige, Catholike ouwers

en voorouers, dien gheweest hebben in de wet ofte re-

geringe over die gemeente t'Amsterdam. Hierom in de

trobbele tijt veel moeten lijden omt geloof, ende lange

jaeren uutlandich waeren CEmmerik, met meer andere

Catholike, dien dcor haer iverige devotie in de H. religie,

ende in de kerckelicke dienste in den tempel des Heren

,

die traege Catholike tot devotie verwecten. Ende mitsdien

sij rijk waeren, ende uutlandich sijnde, werden haer goedt

een deel aengetast ; leden grote schade ; sijnde in die

vreemde lande in grote benautheyt, hebbende een liuys

met kinderen ende geen winste; tgeen sij mede gheno-

men hadde was liaest ^) verteert. Met patientie den tijt

verwachtende, is den trubbel wat gestilt; quamen weder

t^Amsterdam, haeren geloof en haeren iver bewaerende.

Desen is ook gebleven in haer naecomelingen (tegenwor-

dich al tot in de vierde graet) seer iverich Catolyck, veel

en menichvuldich van getal , wel versien vau tijtelike rijk-

doraen, ende veel geestelike maechden. Onder allen sijn

dese gheweest met haer vier susters." ^)

Zooveel nu zij genoeg, wat aangaat den toestand van

personen en familiën. Hooren we ook, wat ons gemeld

1) III, 370 t Anna 1616, Macht. 1638.

•2) Spoedig. 3) Nug te vergelijken III, 77-82, 160, 210.
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wof'lt over den hiMiauwden tijd der benuM'ten , voor Lfe-

heele streeken en pla;itsen.

Elysabeth Jacobs kwam in de vergadering anno 1599,

van Ackersloot. Daar was zij geweest ') ^behulpelijck voor

liaer naesten , principael om dien te helpen tot het ge-

brnick van de H. Sacramenten; welck doen ter tijt veel

w.is, want dat dorp seer vencoest was, ende daer qualijk

Priesters waeren te beconien om de menschon te ghe-

rijven."

— Dieuwer Gerrets ') was van geboorte uut de lange

streeek int dorp genaemt Droeck ^) dede groot proffijt onder

haer evennaesten , want om de desolaetheyt ende benaut-

heyt des tijts daer weinich Priesters waren. Ende als dan

dengeen, die sij onderwesen hadde, quamen bij den Pries-

ter (irods , waren haest ") te helpen, want sij se in als*)

wel onderrecht hadde... Sij en woonde niet in de verga-

dering bij de maechde, maer in haer lant bij haer moeder,

die welcke noch een soon hadt die geestelick loas *) met

noch twe dochters, die in dese vergadering ghewoont

hebben. Dan overmits dese Dieuw er Gerrets daer zoo veel

goets dede, soo en wast believen van haer Biechtvader

M^ Cornelis niet, dat se haer plaets soude verlaten, maer

mocht wel al te met comen ; twelck sij ook dede."

— Aefge Jans Conings' ouders ') woonden te Soeter-

ivou buiten Leyden. Zij «is giiebooren te Delft in een

clooster, daer haer ouders gevlucht waeren om de trub-

bele tijt, want Leijden beleeghen was van de Spaeiijaerts,

1) L. V. E. J. I, 122.

2) L. V. D. G. f 1599. I, 17.

3) Grootebroek. Verg. I, l47.

4) Spoedig. 5) Alles.

6) „Hercke Oerrils, met dese drie voorgenoemde doehlers Dieuwcr, Mach-

telt en Reinoii. Ende cene sustcr gheheylickt sijiule, is luieren soon Priester

ghewordcn, alsoo dit een uhebenedyt huis is glicwecst." I, 147.

7) L. V. A. J. Conings, f 1625. I, If.S.



•^97

sij door (k'M oorlocli niet mocliten blijven oj) hner iilio-

woohelijcke plaets; waeren in groote armoet en desolaet-

lie^'t, soodat dit seere jonghe kindeken in groote soober-

lieyt is opgliebrncht."

— Maria Cornelis de Haes '), //van glieboorte van

Delft... alsoo doen ter tijt weinich Priesters waeren in de

stadt van Delft ende seer benaut waeren de Christenen

door de vervolleginglie der ketteren, soo dat se [haar

ouders] haer kinderen sondaechs niet conde te hereken stie-

ren y sondense nae de Begijntjes dien doen noch in de stadt

waeren , om daarbij te leesen en wat goets te hooren ,

vereischende smiddachs een puntgen vant geen sij gehoort

hadden."

— //Twas doen ter tijt ^) [in Bovecarspel] seer desolaet

van de exercitie der Catolycke religie, want daer qnalike

priesters waeren te becoomen, soodat het jonge dochterken

wel tioalef daeghen out was, eer zij aen haer doopsel qiiam.^^

— Jannetgen Dirks •^), van Amsterdam, «voer nae

Haerlem toe
,

gevende haer met een Godliken iver tot

den dienst Gods in de suverlicke maechdelike staet, out

sijnde omtrent veertien jaeren , hebbende maer twemael van

haer leven ghebiecht ende 7ioyt hoochtijt gehouden om die

benaude tijt. ')

— ,/Giert Heindriks, anders Heines ') van gheboorten

uut een dorp in Waterlant ghenaemt Suerwou *), gelegen

dicht bij Monihedam... woonden in sodaenigen plaets ende

lant daer de cathoUjke religie soo vervallen was, dat menige

1) L. V. M. de H. f 1630. I, 269 verso.

2) Omstreeks 1600. L. v. Aefgen Jacobs, t 1634. II, 218.

3) L. V. J. D. II, 263 verso.

4) Dit was een weinig na 1586, wijl J. D. in 1636 stierf, meer <lan

zestig jaar oud, bijnae vijftieh jneren Godt gedient hebbende [in de ver-

gadering]. II , 287.

5) II , 248 volg. Vergelijk ook boven , bladz. 249.

6) Thans Ziiidi-rwoiide.
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jaren te vooren , al eer die kerckeii ^fesnieten worden,

veel van de borgers ?neer schenen ketters als catolike te

sijn. Den E. dienaer Gods M"^ Jan Hulst van Amsterdam,

Pastoor van S. Fieters-Gasthui/s , werden van den Bis-

schop van Haerlem versoclit, dat hij altemets sonde coo-

nien te Monikedam preken (want hij een goede gaef hadt

vant preeken) om de herten te beweghen ; tselfde ette-

licke tijt doende, niaer met weinich proffijt ; sullende eens

op en tijt comen op den preekstoel, was [deze] met drek

en vuilicheit vervult. Scheyden hem ') vandaer. Daer was

een closter van maechden in die stadt, dien stichtelijk met

malkander leefden; de magestraet liet toe, tegens wil en

danck van de bagijnen oft sustere, dat die hele schutterie,

als sij optrok, duert clooster passeerden ; ende schoten haer

bossen daer in los dat de glasen druenden en braken, tot

groote cleinachtinge van de geestelicheit ende peryckel

van de maechden, welcke geen hulp en hadden van eimant

daer omtrent, maer mostent selfde versoecken aen de

stool van Romen , met grote costen , moeyten ende ver-

stroytheyt.

Dat ook te verwonderen was ; twaer een groot closter

met maechden; maer men weet niet te berekenen, datter

in den tijt van hondert jaeren een borgers dochter uut

de stadt van ]\fonikedam daerin geestelik gheworden is
;

soo vervremt waeren dese menschen van een zuiver

,

heylich
,

geestelick leeven. Besiet vorder de yeestelicke

desolaetheit van dese plaets. Den E. dienaer Gods M. Elbert

Eggeus (als nu openbaer de ketterie floreerden) hebbende

liefde tot de glorie Gods ende salicheit sijns naesten, is

gecomen in dese plaets omt woort Gods te seyen, en

conde geen huysvestinge krijgen
;
gink ten huyse van een

1) Hij scheidde.
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arm m;m , ilaiT hij sijii ey^t^en cost hiel, ende wist even-

wel , veel arbeydt ende moeyten uut liefde doende, niet

te vorderen, seggende niet grote droef lieyt : Moriikedam,

ick heb ii quaet gevonden , ick moet u qiiaet laeten.

Den E. dienaer Gods H[eer] Jan Gosen ') quam oock

in dese plaets, hopende tot salicheyt v^'at goets te wercken,

maer worden van sommege schijn-catholyken in een lange

sware gevanckenisse geholpen , daer sijn E. een groot

deel van sijn gesontheit verloor.

In dese plaets heeft Godt belieft dese E. niaecht Giert

Heines te stellen als een lelytgen onder die doornen : een

exemplaer van duechden om te lichten ; ende een voor-

bidtster sonde sijn. Men kan dencken wat droefheit ende

oorsaek van patiencie dese oprechte , onnosele Bruidt

Christi hiei'in gehadt heeft, want sij eerden die Priesters

als Christus ende bemindense als sijn H. Apostelen; ende

sij most sien dat se soo qualik getracteert worden, ende

dat van de eygen Catolyke.

Nae ettelicke jaeren, doort gebedt van dese ende andere

Godtvruchtige personen, heeft Godt belieft, dese plaets

weder aen te sien met de ogen van sijn Goddelicke baï'ni-

herticheit, haer toesendende den E. dienaer Gods M. Jacob

Oly (sijnde de susters dochters soon van M. Jan Hulst

voornoemt; welk geseidt was bij de oudelieden, dat van

M. Jan Hulsts geslacht soude een comen dient weder

sou reformeren) welcke dese stadt en borgers, met vele

van de omleggende dorpen, twalef jaeren bedient heeft

uut liefden, met een groten iver, noch arbeyt of moey-

ten oft costen ontsiende , ende heeft met die hulpe Gods

1) Kan soms hiermede bedoeld zijn jrK. adm. D. Joannes Goosioyni

,

Amsterdami, charitatis, hurailitatis, patientiae et puritatis speculum. t 1626".

Necrol. Dioec. Harlem. De Kath. Dl. LX, bl. 70. Ook wordt in hetLeven

vaa Anna Joris, I, 174 verso, vermeld, dat „sij te biechte ginck bij Heer

Jau Gose te Amsterdam, welcke veel geestelicke maechden hadt."
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het op et'ii sccr goode voet toebracht : de i^'oede versterkt

ende vertroost, de tragen verwekt dien seer ivericli ge-

worden sijn , de sondaers bekeert tot penitencie , de ket-

ters van haer ongelovicheit , de jonclieit gecateguseert
,

veel dochters getrocken uut een wulps werelts leeven tot

de suiverlicke maechdelicke staet, een frey huis gebout

tot dienst van de kerk , veel cierlicke ornamenten ge-

maekt. De Catolyke vvaeren seer devoot op de kerck ,

gebruicten dickmaels die H. Sacramenten , droegen respect

ende affectie tot haer pastoor, waeren dien gehoorsaem

ende toegedaen , vredelijk ende eendrachtich onder mal-

kanderen. Ten is niet te spreken, wat blijtscliap dese lief-

hebbende bruidt Christi liieruut geschept heeft, ende soo-

veel zij conde, dese goede voortganck socht te vorderen

en te bewaren. Maer den helschen viant , dien overal

socht sijn quaet saet te seyen ende 't guedt uut te roeyen,

heeft door sijn selven ende sommege ongeruste geesten

dese H. voortgank belet , ende met veel valshoit ende

nydicheit soo verre te weech gebracht , dat den herder

vernootsaekt was , met raet ende consent van de wette-

licke overiclieit sijn schaepen presentelick te laeten , dien

hij nu omtrent die twalef jaeren bedient hadt; maer die

goede metter herten beminnende , evenwel daervoor sor-

gende , raet en daet gevende alst van node was.

Daervan sclieydende seide : Monikedani , ick heb u (juact

yevonde , maer ick sal de quade laeten, want daer veel

goede Godtvruchtige onder waeren; ende nog veel meer

gestorven waeren , dien de stijlen oft onderstutsels waeren

van den getrouwen dienaer Gods, welk Godt, eer dese

veranderinge geschieden , hadde wechgenomen van der

aerden
, per avontuer omdat se dese droefhcit niet sonde

beleeven ende die boosheyt iiaer verstaiit niet soude be-

vatten. Maer dese liefhebbende bruidt Christi heeft Hij

in alle dese onrust, droefheit ende desolaetheit gelaten.
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als een lelitgon onder die doornen, van alle canten be-

nant ende verperst werdende , nochtans haer suivcre

blinckentheit ende goede guer niet verliesende, maer haer

sieltgen in patiencic besittende.

Als desen voorgenoeniden dienaer Gods wecli was, isser

groote onrust geresen onder die borgers. De Catholyke

sijn gans verflaeut int gebruik van de H. Sacramenten

ende in de oeffeninge der H. religie ; de maechden sijn

verstroyt, de sommege gecomen tot een ganse uutkeer

in de werelt, jae tot ketterie; alle goede gebruicke sijn

te niet gegaen.

In den tijt van vier jaeren sijnder geweest wel ver-

scheide Priesters , mitsdien sij met de onrustige menschen

niet voort en conden , ende God ook die segening niet

in en gaf'; jae kregen een Priester tot een straf, welk

een merckelik groot schandael gaf in de H. Kercke. Dit

al t'saemen waeren niet als moortpriemen in dit Goddelik

maechdelik hert.... Een weinichsken gelijcheit ') hadt se

hierin, dat se woonden int huis van de kerk , maer om-

trent een drie maenden voor haer doot , was dit huys

vercoft ; maer haer leste getrouwe oversten , wien dit

huys toequam, haer uut liefden om haer duechden hier

ingenomen hadt ende lange jaeren in laten wonen , be-

dong int vercopen dat sij tot May toe daerin most blij-

ven woonen. Sij badt Godt ende betrouden op sijn barm-

herticheit, dat Hij niet toelaten soude , dat se uut dat

huys soude verhuisen maer daer in mocht sterven ende

ten hemel vaeren. Godt heeft haer gebedt verhoort, ende

't selfden voldaen , naedat se in veel patiencie door alle

die menichvuldighe swaricheden ende droefheyden geoef-

fent was, soo voorgaende geseidt is. Ende veel jaeren

een sieckelick pijnlik lichaem ghedraeghen, maer beson-

1) Wat haar hek, aanstond, te pas kwam tot opbeuring en troost?
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der die leste week met soo ^Toten pijnliclieit van (Jodt

geviaenteert, dat de gemeente, dien liaer nut ÜL-fden

dienden, bijnae afgenient waren , ende wisten nau langer

raet om hul)). Alsdoen heeft liaer Godt vertroost ende

verlost uut haer lijen. Door de pijn was sij ofse ineen

gecrompen was : omtrent een dach voor haer doot strek-

ten haer ') recht uut, dat se scheen bijnae langer te sijn

als haer voorgaende lengte des lichaems. Hadde haer volle

verstant tot het uuterste toe ; sprak soo Goddelick ende

treftelick dat het een stichting was voor alle die ghe-

meente. Giiebruikt hebbende met grote devotie de H. Sa-

cramenten , is salichlijk in den Here gerust int jaer ons

Heren een duisent seshondert vijvendartich, den dertiende

Maert, ont sijnde vier en seventich jaeren.

Also dese E. maecht door die ghehoorsaemheit ende

beschickinge Gods gebleven was soo veel jaeren in dese

stadt, daer se haer soo dicwils van beclaechde, seggende

:

Monikedam ,
ghij hebt mijn mijne ormoselheit benomen: wil-

den niet dat haer dode lichaem daer soude blijven maer

te Suerwou 't naeste dorj) daeraen begraven; alwaer sij

vandaen was. Ende is also ghesciet, hoewel het bijnae

onmochelijke scheen om tecomen, mitsdien het was tus-

schen vriesen ende doyen ; maer Godt beweechden een

treffelick rijk man, dien met grote moeyten dat H. lichaem

daer bracht met sijn eygen ijsslee. Is aldaer statelijk ende

eerlijk begraven. Godt wil haer sieltgen genadich sijn
,

ende ons als wij naecomen."

(IFordt vervolgd.) j. j. graaf.

1) Strekte zij zich.
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AKTEN VAN HET HAARLEMSCliE KAPITTEL.')

(Vervolg vau blz. 153, XVIP' Deel.)

Alvorens met de mededeeling der Acta Capituli voort

te gaan , moeten we even op de Acta terugkomen van

enkele Kapittel vergaderingen der jaren 1709, '10 en '11
,

(Zie hierboven blz. 138— 143), wijl er in het Arcliief

van het Oud- Kapittel een merkwaardig handschrift be-

rust , waaruit blijkt dat er , ongetwijfeld met opzet , door

den Jansenistischen Deken van het Kapittel, Martinus de

Swaen, die de Acta geschreven heeft, belangrijke pun-

ten in verzwegen zijn , die we uit dat handschrift ver-

nemen. Het is van een der Kanunniken, die zelf

aanteekeningen van het verhandelde heeft gehouden

,

waardoor de leemten in de Acta worden aangevuld. Al-

lerwaarschijnlijkst zijn die aanteekeningen van Nicolaas

VAN DER Meer, Pastoor te Amsterdam, in 1716 Vi-

caris-Generaal en in het jaar daarop Deken van het

1) Het voegt, hier deu lezer opmerkzaam te maken op de verandering,

die wij in den titel van dit Vervolg gemeend hebben te moeten aanbren-

gen. Het afschrift namelijk, dat vroeger door ons gegeven is, van de twee

eerste boeken der Acia Capituli. werd door ons betiteld als ,UIT de Akten

van het Haarlemsche Kapittel," om reden , dat die tvpee boeken voor het

grootste gedeelte niet in doorloopenden tekst ziju afgeschreven, maar bij rang-

schikking naar Dekenaten, wat betreft de bijzonderheden die de verschillende

parochiën raakten.

Aangezien nu echter in dit derde boek dergelijke parochiale zaken niet

meer voorkomen, tenzij hier en daar soms nog vermelding vau eenige gel-

delijke toelage die het Kapittel schonk: zoo bestaat er geen reden meer

voor zoodanige rangschikking. Daarom worden de Acta Capituli nu eenvoudig

afgedrukt zóóals ze geschreven zijn, en dienovereenkomstig als Akten be-

titeld. Overigens verzoeken wij dringend, dat de lezer nog eens de toelich-

tingen gelieve na te slaan die indertijd gegeven zijn : Deel I, bl. 440, Deel

IV, bl. 434 en Deel XV, bl. 331,
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Kapittel honoomd. Hij bohoorfk' tot do vijf toenmaals

|ToedgcziiuI(' Kiiininiiikcii ; twee immers, ofschoon niet

ei<:enlijk Jansenistiscli i^ezind, liepen toch aan den lei-

band van de Jansenisten de Swaen en 't Zul, die den boven-

toon in 't Kapittel voerden. N. v. d. Meer — of althans

de schrijver van gemelde Aanteekenini^^en — was, zoo als

daaruit blijkt, de cenige die openlijk tegen de Swaen en

't Zul durfde opkomen in de zaak van het verhuren van

het Huis of de Kerk op de Brouwersgracht te Amsterdam,

door den Kanunnik Modersohn in 1692 aan het Kapittel

vermaakt. In Deel XV, blz. 220— 21 kan men de ge-

heele geschiedenis van die, thans Jansenistische, kerk lezen.

Hier zij tot goed verstand der Aanteekeningen , die we

liier laten volgen slechts aangestipt, dat door de be-

moeiingen van de Swaen, na het overlijden vanden Jansenist

de Graaf, een ander Jansenist met name Schucking, ')

die vroeger kapelaan was bij den beruchten Daelenoort,

Pastoor te 's Gravenhaüe en een der heftiijste leden van het

Utrechtsche pseudokapittel , als pastoor in die kerk werd

ingedrongen, alzoo zonder wettige zending of jurisdictie.

Hij huurde dan hot Kerkgebouw van den eigenaar, het

Kapittel, en dit maakte zich dus, met zijn huis aan dien

scheurmaker te verhuren, medeplichtig aan dat onwettig

en heiligschendend pastoraat.

Na dit vooropgesteld te hebben, gaan wij de Aanteeke-

ningen hier mededeelen , voor zoo ver ze het Jansenisme

en vooral het kerkgebouw op de Brouwersgracht , eigen-

dom van het Kapittel, bctreflPen.

Anno 1709, 16 Aprilis

Renovavi protestationem nieam in dissensum liabitatio-

nis Schucking in aedibus Capituli, si morigerus non sit.

]) Zóó wordt hij iu de Aautcckeniugen genoemd. Volgcus andere be-

scheiden is zijn naam Schikking, zooals hij ook in de aangehaalde plaats

Deel XV, blz. 220 ginoiind wordt.
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Exclainavit D. Zul lUin. D. Nuiitiuin ColtJiiiensem tam-

quain schorck [schurk ?] , mendacem elc.

Anno 1710, 29 Aprilis

Cuin in hac c()ny;rügatioiie proi)()iierein, quid ceiisendum

esset de jurisdictione et missione illoriim sacerdotuni , qui

citra imo contra Superiorum consensum invadunt vacantes

stationes, solummodo muniti praetensa licentia aliorum

sacerdotmu? omnibus alte silentibus, solus D. Zul re-

spoiidebat, certo id licere et validuni esse.

De Dno Schuckincr et domo capitulari D. Decanus nihil

voluit loqui, licet aliquando inciperem urgere mentionem.

1711 , U Aprilis

In hac congregatione iterum publice protestatus sum

contra mansionem D. Schucking in domo, quae Capituli

est, addens me intellexisse, quod lUms Ds. Nuntius scrip-

sisset
,

quod D. Schucking nulla facultate et potestate

sufFultus, pergeret in administrandis Sacramentis etc. In

hac protestatione nullus morigerus ') mihi astitit.

Etiam solus sensi nostrum Capitulum, utpote pro maxima

parte morigerum, in sup])licatione novi Vicarii ^) non debere

communicative agere cum Capitulo ültrajectino tamquam

toto immorigero. Alii tarnen commiserunt Decano ut

nomine nostri Capituli inquiret [sic] ab ültrajectensibus,

quousque processissent in negotio novi Vicarii.

Recordandum de Sacris fundatis ne iis foveantur im-

morigeri.

1711, 6 Octobris

Morigeri protestati sunt se non consentire in mansio-

1) Dat is : niemand van de goedgezinde goed-roomschc Kanunniken.

Wel schande en jammer. Met hunne meerderheid hadden ze den Jansenist

er uit kunnen zetten en zouden ze waurschijnlijk de kerk voor altijd voor

de Katholieken behouden hebben.

2) Hiermede is bedoeld een verzoek aan den Paus om eene nieuwen Apo-

stolischen Vicaris voor de Hollandsche Zending te benoemen, wijl de Vicaris

Adam Daemen iu de onmogelijkheid was zijn Vicarisschap uit te oefenen.

Üljdragcii Gcscli. Bisd. v. Kaarlow XVIh Deel. 20
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iiein I). Donkers ') in stationc .1. Modersoïiii sed tcntari

aliquid contra invasorem timucM'unt, nee quidqnain de illo

negotio scriptuin.

D. Schucking nihil sol vit pro domo capitulari quam

inhabitavit.

Publice asseruit D. Zul, se impediturum oinni modo

missionem Amstelodami a Nuntio Apostolico factam vel

faciendam.

Na mededeeHnfi van die Aanteekeninsen, in het belang

der geschiedenis en van de kennis van den toestand en

gezindheid van het Kapittel in die dagen
,

gaan we nu

voort met de verdere Acta Capituli.

Ofschoon in het jaar 1723, op den 6 April , het boek

dat de Acta Capituli, als tweede deel , bevatte, nog niet

geheel vol geschreven was , werd toch dien dag het be-

sluit genomen : # ut Liber Capituli renovetur." Wij maken

dan hier een aanvang met het letterlijk afschrijven van

het derde deel der Akten.

Pag. 1. Actorum Capituli Cathedralis

Harlemensis ab anno millesinio

septingentesiino vigesimo tertio

quinta Octobris prosecutio.

Anno 1723, die 5 Octobris habita est congregatio Ca-

pituli Harlemensis autumnalis, ordinaria, in aedibus

Amplissimi D. Gerardi VVj.jckkrsloot, praesentibus

omnibus Cajjitularibus. Distribuit Amplissimus D. Decanus

singulis Dominis Capitularibus florenos decem.

1) Theodorus Donkers, gewezen Secretaris van Codde , na overlijden van

Schucking door de Jansenisten in de Statie ingedrongen. Hoe vurig Jan-

8eni>t hij wns, blijkt daaruit , dat hij later oj) 't punt is geweest, tot eerste

pseudo-Bisscliop van Haarlem benoemd te worden, hetgeen echter niet

doorgegaan is.
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Anno 1 724 , die 26 Aprilis liabita est congregatie Ca-

pituli Harlemensis verna, ordinaria, in aedibus Amplissimi

Doinini Gekakdi Wijckeksloot
,
praesentibus omnibus

Capitnlaiibus, excepto Ainjilissimo Dno Joanne van de

Velde. Distribuit Amplissimus D. Decanus singulis

Dominis Capitularibus florenos decem.

Anno 1724, die 8 Octobris , habita est congregatie P.i;;. 2.

Capit. Harl. autumnalis, ordinaria, in aedibus Ampl. D.

Oerardi Wijckeksloot, praesentibus omnibus Capitu-

laribus, qui elegerunt in locum defuncti Ampl. Dni

Corxelii van der Coogen, omnium votis adm Rdum
Dnum Philippüm Cavellier, pastorem in üijtgeest.

Distribuit Amplissimus D. Decanus singulis Dominis Ca-

pitularibus florenos decem.

Anno 1725, die 23 Januari, babita est congregatie

Capituli Harlemensis, extraordinaria, in aedibus Ampl.

Dni Gerardi Wijckersloot, absentibus Ampl. DD.

Joanne van de Velde et Francisco Schatter. In-

troductus est Ampl. D. Philippus Cavellier, Pastor

in üijtgeest. Distribuit Amplissimus D. Decanus singulis

Dominis Capitularibus florenos decem.

Anno 1725, die 17 Aprilis, habita est congregatie

Capituli Harlemensis verna, ordinaria, in aedibus Ampl.

Dni Dkrout, praesentibus omnibus Capitularibus. Distribuit

Amplissimus D. Decanus singulis Dominis Capitularibus

florenos decem.

Anno 1725, die 29 Maji, habita est congregatio Ca- Püg. 3.

pituli Harlemensis extraerdinaria, in aedibus Ampl. Dni

Wijckersloot, praesentibus omnibus Capitularibus, ex-

cepto Amp. Dno Joanne van de Velde. Electus est

Ampl. D. JoANNES IliNGERS in Secretarium Capituli,
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Resülutiiiii etiam est, tacienilam esse protestationem

contra iiisinuatioiicni quamdam , factam Amj)l. Dno Decano

nostro, in qua praetenditur , R. D. Corneijum Joannkm

Bakchmax WuYTiEKS electuni esse in Vicariuni ^ene-

raleni Capituli llarlemensis ; ') et foruiata est piütestatio

ista in hanc fbrnuun

:

Decanus et Canonici Capituli Calhedralis llarlemensis, Am-

stelodami capitulariter congregati sibi exhiboii curarunt instru-

meiituin quoddam publicuni , a Rdo Dno Petro Lobs in qualitate

Protonotarii Apostolici , in acdibus 11. D. Nicolai van der Meer

relictum , in quo praetenditur, R. D. Cornelium Joannein Barch-

man Wuytiers jure devolutionis electum esse Vicarium generalem

Capituli llarlemensis per quosdam qui se vocant Decanum et

Canonicos Capituli Metropolitaiii Ultrajectini; quo diligenter

examiiiato, muneris sui esse dixerunt, publice protestari contra

illegitiuuiin illam et prorsus nullaiu electioncm, ne alias ipso-

rum siieiitium maligne interpretentur , juxta regulam illam juris:

([ui taeet consentire videtur.

Quare nos, Decanus et Canonici Capituli Cathedralis Harle-

meusis, cum in finem specialiter congregati, protestamur contra

illam invalidam electionem R. D. Cornelii Joannis Barchman Wuy-

tiers et contra omnia et siugula, quae in qualitate Vicarii gene-

ralis Capituli Cathedralis Harlemensis acturus est, aut modo

egit. A veritate enim onuiiuo alienum est, Vicarialum Capituli

Cathedralis llarlemensis per mortera R. D. Cornelii Steenoven,

ut praetenditur, vacassc ; cum Vicarius generalis praefati Capituli

a multis annis, imo ante praetensam electionem R. 1). Cornelii

Steenoven , debite electus, adhuc in vivis sit. Quin et de praetensa

constitutioue illius in Vicariuui Harlcmensem nihil uiiquam vel

verbo vel scripto nobis insinuatuui est; quapropter si forte ejus-

modi con&titutio aut elcctio a quibusdam attentata fuerit , non

nisi clancularia, subdola et prorsus nuUa haberi poterit.

1) De lezer verzuime niet, hier eerst de plaats te lezen, welke, in de

verhandeling van den IIoo^Eerw. Heer Vrcgt : Hel Aposloliscli-Virarisschap

van Joannes van BijleveK, op dit geschil betrekking heeft. Bijdr. V Deel,

blz. 233 en volg.
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Qiiare (|iicuu'um{[iic Nolariiim publicuin ciii pracsens itislni-

raentiiin exhibitum fucrit comniittiirms , ut omnium nostrum nomine

11. D. Corneliiim .Toannem l^arcliinan Wuytiers acccdat et optimo

modo ac dcbita forma protcslationcm uoslram ipsi insinuet; in

quorum fidem hoc in^trumontum confici et sigillo Capituli nostri

muniri et a Secretario nostro subscribi jussimus.

I)e raandato Amplifsimorum Dominorum pracfatorum

erat subsrriptum : Joannes Riugers, Secret.

Et signatum sigillo Capituli Cathedralis Harlenicusis,

Arastelodami vigesima nona Maji 1725.

Insinuatio facta a Notario publico sic sonat

:

Pa<r. 5.

Praedictam protestationem ego Gerardus Wolff, Notarius pu-

blicus a nobili HoUandiae Curia admissus, in civitate Lugduno-

Batava degens, pvaesentibus Nicolao Wolff et Joanne a Soest,

linguarum studiosis, testibus fide dignis, ad hunc ac tune spe-

cialiter rogatis, Domino Cornelio Joanni Barchman Wuitiers

optimo modo ac debita forma insinuavi, et copiam sive exemplar

dictae protestationis ipsi tradidi
,

qui mihi respondit se audire

et videre. Quae exacta refero,

Actum et protcstatura Lugduni Batavorum, hoc undecirao Augusti

anno Doraini et Salvatoris nostri Jesu Christi miüesimo septin-

gentesimo vigesimo quinto.

Quod testor

G. Wolff,

1725. Not. pub).

Anno 1725, die 2 Octobris, habita est congregatio p^^ g

Capituli Harlemensis ordinaria, autumnalis, in aedibus

Ainpl. Dni WiJCKERSLOOT praesentibus omnibus Capi-

tularibus. Exhibita et lecta est in hac congregatione in-

sinuatio altera R. D. Cornelii Joannis BARCHiMAN

WuYTiERS, contra quam judicatum est etiam alteram

protestationem formandani. Distribuit Amplissimus D. De-

canus singulis Dominis Capitulnribus florenos decem

Altera ista protestatio, de qua supra, bujus est tenoris.
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DecaniH et Cnrionici Ciipituli C^atlicdialis Ilarlcinonsis, Amslclo-

dami rapitularitcr fonp;ren;ati , mature porpendcrunt iii'^lriimciitiiiii

a H. 1). Tlicodoro Doiickor in (jualitatp, ut praclcnilit
, I'rotono-

taiii Apostolici Anij)l. Duo Nicolao van der Mct-r praclectum et

insinuatum, ([uod sequcutis est tenoris.

Cornelius Joannem Barcliman Wiiytiers J. U. L. Capituli Me-

tropolitani Homano-Catholici Ultrajectini Canonici et ejusdcm uti

et Capituli Ilarlemcnsis , utracpie sedc vacante, Vicarius Generalis,

omnibus hasce visuris salutem in Domino.

Accessit ad nos die nndecima Aususti anni hujus incognifus

quidam, assistentib\is duol)us aliis pariter incognitis, qui instru-

mentum quoddam nohis praelcgit, ut praetendebal , Capituli Uar-

lemensis, per quod protestantur Decanus et Canonici ejusdem

Capituli contra elcctioneni nostram in Vicarium Capituli Ilarle-

Piig. 7. mcnsis, jure devolutionis factain die 12 Aprilis 1725 per Capitulum

Metropolitanum Ultrajectinum et legitime insinuatum Ampliss.

Dno Xicolao van der Meer 14 Maji ejusdem anni , et per quod

pariter protestantur contra omnia quae in dicta qualitate aut modo

egimus, aut acturi sumus, et ejusdem instrumenti nullo modo

collationatam aut authenticam 'j nobis tradidit. C'opia autcm ista

tenoris est sequentis.

(Sequitur hic copia primae nostrac protestationis).

('urn autcm dicta copia, quae nobi? tradita est nee a Secretario

Capituli sid)scripta, nee ab ulla persona publica collatiouata fuerit,

nee illc qui nobis eam detuiit nomen suum aut qualilateni significa-

verit, nee originale instrumentum aut ullum authenticum nobis

cxlübuerit: nos dictum instrumentum et protestationcm ut fictitia

et suj)posifitia, sic\it et illius insinuationem ut plane nullam et

illegitiniam merito habere possumus et habemus.

Ne quid autem legitime se fecisse forte arbitrentur Decanus

et Canonici Harlemensis et talc quid apud impcritos jactare pos-

sint, publice declarandnm judicaviiuus, pront et per praesentcs

declaramus, nos ])ractensam il lam protestationcm et ejusdem in-

sinuationem ob dictas rationc^s alia^que tempore suo pruducendas,

ut irritas et nulla fulo dignas habere, committentes (juemlibet

Notariuiu aut aiiam pcrsonam piiljlicam, hoc pracsons iustruiucn-

1) Hier is duidelijk het woord copiam vergelen.
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turn exhil)entem, ut hanc deelarationeni noslratn Amplissimo D.

van (Ier Meer debito inodo significet et iusinuet et ejusdem copiam

authenticara relinqnat. ^"r- ^•

Et ut omnis cavillationis occasio aniputetur, siimil committimus

eundem Notarium aut personam publicam , ut ab eoJem Amplissimo

D. van der Meer aut quovis alio, ad quem hoc spectare poterit,

nomina nostro petat, an , ut praetenditur in supradicto instru-

raento, revera aliquis Vicarius generalis a Capitulo Harlemensi

electus sit, et quis iste, et quando electus fuerit, cum nequidem

nomen ejus in dicto instruniento exprimatur , et si quidem ali-

quem electura esse asseral
,

petat sibi exhibcri originale instru-

mentnm clectionis, et ejusdem copiam authenticam sibi tradi;

et in casu recusationis aut tergiversationis cujuscumque , nomine

nostro protestetur de nullitate omnium et singulorum quae contra

legitimam uostram clectioncm in Vicarium Harlemensem possunt

opponi, aut contra excrcitium dicti muneris quovis modo attentari.

In quorum fidem hoc instrumentum signavimus et sigiilo nostro

munivimus Amstelodami die vigesima septima Augusti 1725. Et

erat signatum C. J. Barchman Wuytiers Yic. gen. et appositum

sigillum in cera rubra.

Instrumentum hoc in originali per me infrascriptum Protono-

tarium Apostolicum, praesentibus infra scriptis testibus, exhibitum,

praelectum et insinuatum est Amplissimo D. Nicolao van der

Meer, et eidem pro copia authentica, quam coUatione facta cum

originali concordare attestor, traditum est die 29 Augusti 1725,

Theodorus Doncker

,

Laurentius Tijgang, testis.

Protonot. Aplicus. Henricus de Haan , testis.

Cum autem R. D. Cornelius .Toannes Barchman Wuytiers in [>j,„ g

praedicto instrumento sinc uUo fundaraento praetendat ,
protesta-

tionem Decani et Capituli Cathedralis Harlemensis Canonicorum,

quae ipsi optimo modo ac debita forma a Gerardo de Wolff Notario

publieo, a nobili HoUandiae Curia adraisso, in civitate Lugduno

Batava degente, in praesentia duorum testium die undecima Augusti

hujus anni exhibita, praelecta et insinuata est, esse fictitiam et

supposititiam, et illam ut talcm se habere declaret, uti et insi-

nuationem illius ut plane nullam et illegitimam; cumque non nisi

frivolas quasdam rationes et partim t'alsas in praedicto instrumento
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alleget: hiiio nos Dccanus et ('anoriici ('apituli Catlicdralis Har-

Icmensis vix respondendum piitaviinus.

Primo enim falso pracleiulit in insiniiatione ipsi facta uliciuid

de jure roquisitum omissum fuisso, , ciim Notarius pracfatus oiniiia

necessaria adhibiicrit et modo in Curiis hiijus patriae usitato in-

sinuationem perfecerit. Deinde malifjnc negat, Notarium in isla

insinuatione nomen suum exprcssisso nut qualitatem significassc

,

euin apposito siio iiominc; et in qualitate Xotarii publici a nohili

lloUandiae Curia admissi, se illam protestationcm insinuare tcstatus

sit. Deuique iiallucinatur, dictum Notarium sibi fuisse ignotum
,

quasi vero pul)lica persona non foiet, quia 11. D. Cornelio Joanni

Earchman VVuytiers, utpote via ex Gallia et aliis exteris regioiiibus

in patriam reduci, notus non sit.

I'»-:. 10. Ne tarnen harura rerum iraperitos praedictus R. D. Cornelius

Joannes Barchman Wuytiers decipere possit , nos Decanns et

Canonici Capituli Catlicdralis Harlemensis, praedictae nostrae pro-

testationi inhaerentes, eandcm protestationcm, quae praefato Pno

Cornelio Joanni l^arcliman Wuytiers jam modo Icgitime insinuata

est, per hoc praesens instruiucntum renovamus ; hanc autem pro-

testationcm illi debita forma esse insinuatam testatur Notarius

infra scriptus.

Praedictara protestationcm ego Gerardus Wolff, Notarius publi-

cus a nobili HoUandiae Curia admissus, in civitate Lngduno

l?atava degens, praesentibus Nicolao Wolff et Joanne a Soest

linguarum studiosis, testibus fide dignis ad hunc actura specia-

liter rogatis, Duo Cornelio Joanni Barchman Wuytiers optimo

modo ac debita forma insinuavi et copiam sive exemplar dictae

protestationis ipsi tradidi, qui mihi respondet, se audire et videre
;

quae exacta refero. .\ctum et protestatum Lugduni Balavoruni

,

hoc undeeimo Augusti , anno Domini et Salvatoris nosiri Jesu

Christi millesimo septuagentesirao vigesimo cpiinto. Kt erat sub-

scriptum, (piod testor G. Wolff Not. publ.

lluic autem protestationi inhaerentes nos Decanus et Canonici

llarlemenses protestamur denuo contra invalidam prorsus electi-

onem R. Dni Cornclii Joannis Baicliman Wuytiers in Vicariuni

gcncralcm Capituli Harlemensis et contra omnia et singuia (juae

in praetensa illa (|ualitate cgerit aut acturas est, committentes

iterum fiucmlibet Notariuni ad liiiuo acfum rccpiisituiu
,

ut liane
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itcralaiu nostrain pro(e<tationem R. D. Coinclio Joatiiii Barchiuari

Wuytiers dcbito modo insinuet.

Qnod antem in fine praedicti instrumenti D. R. Cornelins Joannes Pij; 11.

Barcliinan Wuytiers ignorantiam circa personam, a Capitulo llar-

leniensi in Vicarium suum generalem electam simulet, non nisi

fraiidiilenter fieri potuit, cuin apprime noverit, Vicarium liunc

generalem esse Amplissiraum Dnum Nicolaum van der Meer,

qui modo ab anno millesimo scptingentesimo decimo sexto a Ca-

pitulo Harlemensi in Vicarium suum generalem legitiine eleetus est.

Hujus vero eleclionis originale instrumcntum
,
quod praefalus

Cornelius Joannes Barchman Wuytiers sibi exhiberi petit , ipsi

nequaquam exhibendum , neque copiam authenticam illi tradendam

judicavimus, cum nullara authoritatem illud petendi nos üecanus

et Canonici Capituli Cithedralis Harlemeusis in illo aguoscamiis.

Caeterum si novascavillationes praedictus R. 1). Cornelius Joannes

Barchman Wuytiers posthac moveat, a responsiotie supersedebimus,

ne sine fine rixari teneamur.

In quorum fidem hoc instrumentum confici et sigillo Capituli

rauniri, et a Secretario nostro signari jussimus, Arastelodauii 2

Octobris 1725. De maudato Amplissimorum Dominorum praefa-

torum ; erat subscriptum Joannes Ringers Secret. , et signatum

sigillo Capituli Cathedralis Harlemensis,

Praedictam iteratam protestationem ego Gerardus VVolff, Nota-

rius publicus a nobili Hollandiae Curia admissus, in civitate

Lugduno Batava degens, praesentibus Abrahamo Vromans et

Nicolao Wolff , studiosis, testibus fide dignis, ad hunc actum p^„ |2,

specialiter rogatis, Domino Cornelio Joanni Barchman Wuytiers

oplimo modo ac debita forma insinuavi, nomen nieum ac qualita-

tem ipsi indicavi, ac originale iteratam protestationem Decani et

Canonicorum Capituli Cathedralis Harlemensis ipsi exhibui, co-

piam ejus authenticam ipsi tradidi, qui mihi respondit, et de

verbo ad verbum diclavit: se protestari contra negationem exhi-

bitionis instrumenti elcctionis Amplissimi Dni Nicolai van der

Meer, et se continuaturum in functionibus Vicarii generalis Capituli

Harlemensis donec legitime probaverint Capitulares Harleraenses,

juridice et legitime esse elcctum aliquem Vicarium , se enim Am-

plissimum Dnum van der Meer non cognosccre in dicta qualitate.
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Qnac oxacta rrfcro c.i milii obvcnissc dccl.iro. Actuni ot ])rolcsta-

tiiin Tjiipduiii Batavonini hoc octavo Novcmbris anno inilicsimo

si'piiiit,'eiitesimü vigesiino (iiiinto.

Quocl testor

G. WolfT,

1725. Not. publ.

I'iii;. 13. Anno 17:25, die 1- Decembris , liabita est con^regatio

Gapituli Harlemensis extraordinaria, in aedibus Ainpl. Dni

Gerardi van Wijckersloot ,
praesentibus omnibus

Dominis Capitularibus , excepto Ampl. D. .Toanne van

DE Velde. Resolutum est in liac congregatione , Sanctis-

simo Dno per humillitnas littoras iniserrimum Ecclesiae

uostrae statum exponere et opportunuin remedium effla-

gitare. ') Hae Litterae (hitae sunt 6 Decembris 1725.

[Ter zijde is later bijgeschreven: ^Vide harum copiam

j)agina 3S et seqq. Wij meenen het best te handelen
,

met den brief liier aanstonds te laten volgen.]

Pag. 38. Copia Literarum ad Sanctissimum Dominum , de

quibus Ht nientio pag 13.

Arastelodomi 6 Deeembris 1725.

Beatissimc Pater.

Médiocres dolores caiisant suspiria, graviores educunt clamores:

Capituliim Cathcdralc llarlemense diu suspiravit, sed jam prae do-

loris vclionieiitia Sanctitatis vestrac aures pulsare cogitur: si do

fortiiiiac honis , aut hisce similibiis alea jaceietur , flocci faccre-

inus: sed de piipillo oculi, de avita rcligione, de salutc acterna

multoruin agitur, et haec causa amaritudinis aniiiuic nostrae ania-

rissima est et doloris. In bisce aniini anxietatibus nihil residui

ha!)cnuis, qiiani ut supplices et venerabundi (quod et oranes genuiiii

llüuiano-Catholici por nos faeiunt) in spiritu ante sacratissimos

vestrop dedes provohili de longe clanicrnus. Exorta est tcnipestas,

1) Men vorstelijke liijc/r. \ '' Drel blz. 263 volg.
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flaiit vptiti in contrariuin, iiavicula Pcfri in his partibns obruitiir

fluc'tibus, periclitamnr omnes: salva nos, Sanctissime Pater, salva

nos
,
perimiis: et a quo auxilium iniploraienuis , nisi ab co, ciii

omnium Ecclesiarum , et maxime peviclilantinm ciirara ab ipso

Christo coraraissam esse novimus? Liceat ergo deplorandum Eccle-

siae nostrac statum Sanctitati vestrae ob oculos ponere, et reme-

dium oporlunum omni siibmissione efflagitare. In Hollandia et

confoederatis Provincijs res ad istas aiigustias devenêre, ut vix

ordo vel discipliua observetur; si vacet statio, sollicilationes, in

i)agis apud Ballivos, in civilatibus apud i\[a2;istratus, non infre-
' '

. .

^ ^
Paj:. 39.

qnentes, et ulinam non deteriora. Ligantur manus superiorum

,

et talibus coguntur missiones dare, ut Stationes <Ui(iuo modo ser-

ventur: Statio cum occupata sit, unusquisque sacerdos sui ipsius

superior est, unusquisque quod lubet, impune agit: hinc morum

depravatio major quam exprimi possit ; et in quibusdam verifica-

tur illud Oseae : Sict't populus, sic sacerdos. Ex quo tandem ludi-

brio laicorum, et acerrimis schismaticorum, aliorumque acatholi-

corum exponimur cachinnis. Absit a nobis, Sanctissime T'ater, ut

niinistios Sanctifatis vestrae aut Praedeoessorum vestrorum culpare

velimus: zelum illorum multiplici probatum habemus experimento;

sed quia absentes sunt, et auctoritas coacliva deëst, ipsorum

mandata a quibusdam vilipenduntur, ab alijs negliguntur, et inte-

rira nee malos punire, nee bonos praeraiare valent.

Ab aliquo jam tempore haec vidiraus et deploravimus, manus

quoque in coelum indesinenter tetendimus, sperantes adventurum

Vicarium Apostolicura, ab illustrissimis et praepotentibus Ordini-

bus admissum, qui, quod perierat, requireret, quod abjectum

erat, reduceret, quod confractiim fuerat, alligaret, et quod infir-

mum fuerat, consolidaret: Sed, pro dolor ! Spes illa videtur ab-

lata. Priraarij quidam è catliolicis laicis , tum in siugulis civita-

tibus separatim, tum Hagae-Comitis congregatim supreraos hujus

Patriae Moderatores adierunt, Yicarij Apostolici admissioncni po-

stularunt; attamen sine fructu.

Hisce calamitatibus, et miserijs nuper accessit nova, sed maxima

dolendi materia, scilicet rcfractariorum factione et industria, in Paj?. 40.

missiones ab ijs, qui extra Patriam degunt, datas adeo esse com-

motos supremos Ordines, ut sacerdotes in quibusdam locis a San-

ctitatis vestrae ministris ad vacante? Stationes niissos adraittere no-
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lint, iiuo nommllos » Stalionibus suis expiilorint. Unius Cornelij

Btirchnian-Wuijticrs venerantur missioncs , cui non decst tcmeri-

tas et vcsana libido oceiipandi iiostras Stationes, vel ijs vacanti-

biis iiitrudendi refraetaiios; et sic brevi sacra Roraano-Catholica

fides naufragium patietiir.

Capitiilum Cathedrale Harlcnieiise, quod anterioribus saoculis

orat columen Missionis, Vicarij Apostolici solatium, et discipli-

nani Ecclesiastiram in his regionibus manu tonel)at, initio honnn

turbiilentorum temporum, fjuando Decretum Sanclissimi Dni nostri

Clementis XI, cujus meinoria in bcncdictionc sit
,

por Emincn-

tissimum Dominum Cardinalem 1'auliitiuni ipsi iiitinialuin fuit
,

unanimi consensn statuit, se nnllo modo linjus Missionis regimini

invmissurum
,
quod sanctissime usque modo observavit, et imposte-

rnni observabit, nisi Sanctitati veslrae placeret in salutem reli-

gionis, et bonura Iiujus Missionis statuere aliquid in contrarium
;

possumus enim , Sanctissime Pater, opprimi
,

pecunijs mulctari

,

in caroeres detrudi, quae quibusdam ex nostris ob firmam Scdis

Apostoliciic adhaesionem ohvcnerunt; possumus cxui bonis , in

cxilium mitti, imo et occidi, a dcbita tarnen in Apostolicara Sedem

observantia et obedientia nunqnam (adjuvante Dei gratia) patie-

mur nos avcUi.

Pag. 41. Scd, Sanctissime Pater, cum in his partibus Ecclesia Dei prae-

sentem minetur ruinain, nee Jieatitudinis vestrae veros filios nos

vocare, nee coram strietissimo judice aliquando comparere audere-

mus, nisi praesens raalum, quo affligimur, panderemus, instantia

pericula proponercmus , et auxilium aeceleratum implorarcmus

,

ne Ecclesia nostra olim florentissima, et primitivis Ecclesijs com-

paranda totaliter decidat, et centena horainum millia pcreant.

Hoc unicum superesse videtur, si Sanctitas Vestra Capitulum

Harlemense , Sanctitati vestrae omnimode subjectum , et bono

Missionis unioe intentura, restaurare dignaretur, et prioribus cu-

mulare juribus ac privilegijs; nam Vicarius ejus generalis si

missionci^ dare, et spiritualem jurisdiclioncni cxerccrc posset, sin-

ccrc roram Deo judicamus futurum, ut disciplina et ordo reflo-

rcsccret, mores perversi corrigcrcutur, zclus animannn magis ex-

eitarelur, imo amor et studium taiu Laicorum ([uam Clcricoruni

in Ucatitudinem vcsiram augerctur, cum Sanctissimum Domiiiuin

non tantum ut Patrem, scd et lioc casu conservatorcm suum ag-
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noscerent. Et quis nuvit potentiam Douiiiii! utruiii ex refractarijs,

videutcs obedientiae nostrae praemium non se converterent aliqui,

et suavi jugo colla subinitterent. Nee adniissio Vicarij Capituli

nostii dirt'icilis obtontu foret iii Ii;ic Patria, ciiiii supreiui HoUaii-

diae Oriliiies missionos ab Extraiieis acceptas tuiituia exosas ha-

beant, et Capitulum Ilarleiueiise studio per&e([uantiir.

Haec putavimus indieanda, ut Sanctitas Vestra pro innata sua

dementia et Apostolica Sedis lionore cotisideratis luiserijs et peri- '^"fr-
'^^

culis, quac exposuiraus, stalucre dignetur, (juae bono Inijus

Missionis judicaveiit expedire.

Kenovatis igitur vehementissimis precibus, et ardentissiniis sus-

pirijs, nos Decauus, et Cauouici Capituli Cathedralis Harlemen-

sis Apostolicara benedietionem petimus, et diuturnain incoluraita-

tera Sanctitati Vestrae apprecantes subscvibirnur

Beatissirae Pater

Sanctitatis Vestrae Humiirirai ac obodien-

tissimi famuli et filij,

Signatum crat

:

Nicolaus van der Meer, Decanus.

JOANNES VAN DEN StEEN ,

Gerardus van Wijckersloot,

Franciscls Cornelius Dirrout,

Joannes Eingers,

Theodorus de Jaeger,

Pranciscus Schatter,

Philippl's Cavellier, S. T. L.

Anno 1726, die 22 Januarii, habita est altera con- p.^ir. 13.

gregatio Capituli extra-ordinaria, in qua deputati sunt

Amplissimi DD. van den Steen et Wijckersloot, ut

cum Illustrissimo Dno Spinelli , Nuntio Apostolico

Bruxellis agant de variis quae Capitulum et Missionem

nostram concernunt.

Anno 1726, die 18 Junii, habita est congregatie Ca-

pituli Harlemensis verna, ordinaria, in aedibus Ampl. D.

Wijckersloot, praesentibus omnibus Dominis Capitu-

laribus. Resolutum est, alteras ad Sanctissimum D. litteras
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scriliorc de (>:i(l('i)i inntoria, cuin prioribus nulluiii respon-

siini luicusqiie fuisset rcceptum. Hu.- datae suiit IS .Imiii

17idü. Copiae utrarumque servantur iii archivo. Distribuit

Atnplissinius D. Dccaiius siiii^ulis Doniinis Capitularibus

Horenos deceni.

[Ter zijile is hier later bijgeschreven: Vide haruin co-

piam pag. l."3. Wij laten ook dezen brief hier volgen.]

Copia Secundarum Litter.uuni Capituli ad Sanctis-
^"•é- ^^-

. . . .

simuni Doininum, de quilnis mentio pag. ]''>.

Arastelodami 18 Junij 1726.

Sanctissime Pater.

Litteras nostras, quihus omiii submissioiie et anirai candorc die

6 Decembris anni praeteriti iniserrimnm afflictac Missionis nostrae

stafuin , et iinininentia pericula exposiiimus, nee non rcmcdinm

accelcratian poposciirms, Sanctitati Yestrae non invisas fiiisse ron-

fidimus, etsi usque modo responsi nihil, nmlto minus auxilij lule-

rimus. Novimus enim, et liiic de causa nosmetipsos consolamur,

Sanctam Sedem variorum negotiorum raole premi, et diversis in-

tentam esse rebus, quae omnem sollicitudinem Sanctitatis Yesüae

rcquiinnt: ex omni terrarum orbe ad Sanctitatem Vestram recur-

ritur, et cnrain fidcliun: omnium geritis: scd , Sanctis-sirae Pater,

si dicere liccat , expcdit q\iando(pie, ut seposita paulispcr cura
,

quae nobilioribus, sed sanis impenditur mend)ris, invigilctur attcn-

tius, et sollicitudo major adhibeatur mcnibris ignobiliorilxis, scd

periclitantibus : talia nos essc noverit Sanctitas Vestra ; nam in

detcrius quotidie res nostrae vergunt, avita fiilcs magis ac magis

periclitalur hls in partibus, instantia pericula appropimpiant cviden-

tius, dum nullus est, qui auxiliatricem possit adliibcre manum

;

cominus res nostras inspicimus, et apprime scimus
,
qualiter ad-

versarij nulbim non niovent lapidem apud supremos Patriae mode-

ratores , ut ex suis Episcopum Harleinenscm , cui omnes sacer-

dotfts, etiam morigeri snbesse cogantur , impetrcnt : hinc confi-

denter asserere possumus, ni brevi uobis succurratur, insanabilem

futuram fracturam nostram. Quapropter gemebundi denuo ad Vos

confugimus, ue dedigneris, bcatissimc Pater, exaudire preces filio-
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rum vestroriini, (jui (|iiainvis saeculi destitnti honorihus, et looi

intervallo lono;e a Vobis sint dissiti, integra tarnen fido, et filiali

observantia Yobis sunt qiiam proximi. Vicarium Apostolicum ad-

raittere noluiit Praepotentes HoUandiae Ordinc?, nee spes est, ut

admittalur nnquain remedium superejse putamus nulluni, nisi in

prioribus nostris litteris a nobis expositum, vel si sit aliud, de-

sideramus quampriraum, ut adhibeatnr, inio nostrani ad id ofteri-

mus operam ; sufficit nobis, modo salvetur Ecclesia nostra : nam

hujus et totius Missionis incolumitati unice intendimus. Interim

dum benignas vestras aures iterum, iterumqne piilsamus, ut juxta

Salvatoris promissionem pulsantibus tandem aperiatur, Apostolicam

benedictionera expetimus

Sanctissirae Pater

Sanctitatis Vestrae Humillimi ac obedien-

tissimi filij.

Signalum erat

:

Nicolais van der Meer, Decanus.

JOAKNES VAN DEN StEEN
,

GERARDUS VAN WiJCKERSLOOT,

JOANNBS VAN DEN VeLDE,

Franciscus Cornelius Dieroct,

JOANNES RiNGERS,

Theodorus de Jaeger,

Franciscus Schatter,

Philippus Cavellier, S. T, L.

Anno 1726, die 1 Octobris, habita est congregatio Ca- l'*'»?- ï*-

pituli Harlemensis autumnalis, ordinaria, in aedibus Ampl.

Dni WiJCKERSLOOT, praesentibus omnibus Dnis Capitu-

laribus, excepto Ampl. Dno Schatter. In hac congregatione

deputatus est Ampl. D, Philippus Cavellier, ut cum

Excellentissimo Dno Spinelli, Nuntio Apostolico de variis

agat quae Capitulum concernunt. Distribuit Amplissimus

D. Decanus singulis Dominis Capitularibus florenos decem.

Anno 1726, 19 Decembris, habita est congregatio Ca-

pituli extraordinaria , absentibus Ampl. DD. Ringers et
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ScriAITKU; et in ill.i rel;itiim c.^t , (juid Amj)l. I). Ca-

VKLi.iKH cuin Nuntiü Apostolico eneiit. ')

Anno 17-^7, 1 t Jiuuiaiii, li;il)ita est altera Capituli con-

^re^atio extraoidiiiaria
, jjraesentibus omnibus DD. ('api-

tularibus, excepto Amplissiiiio D. RiNGEKS
,

propter

intirinitateiii impedito; et electus est in locum Ampl. I).

JoANXis VAN DE Velde defiuicti Ampl. D. Beaumont

in Canoiiicum Harlemensem.

Pil},', lo. Anno 1727, 2-1 Aprilis, habita est congregatio Capitul

Ilarlemensis verna , ordinaria, in aedibus Anijil. Dni

Wijckeksloot, praesentibus omnibus DD. Ca])itularibus.

Introductus est Ampl. D. Florentius Cakolus Beau-

mont. Distribuit Amjjlissimus D. Decanus singulis Dominis

Capitularibus florenos decem.

Anno 1?;27, die 7 Octobris, habita est conüveüatio Ca-

pituli Harleniensis autumnalis, ordinaria, in aedibus Ampl.

D. Deroüt, absentibns DD Capitularibus Schatter et

Beaumont, per infirmitatem impeditis. Ekctus est in

locum Amplissimi Dni Gerardi WijCKERSLOOX defuncti

Eruditissimus D Joannes Oem in canonicum Harlemen-

sem. Distribuit Amplissimus D. Decanus singulis Dominis

Capitularibus florenos decem.

P.iL'- 10 Anno 1728, 6 Aprilis, habita est congregatie Capituli

Harlemensis vcrna , ordinaria, in aedibus Ampl. Dni Die-

ROUT, absente Ampl. Dno van de Steen per infirmita-

tem impedito. Introductus est Eruditissimus et Amplissimus

D. Joannes Oem. Electus in locum Ampl. Dni Florentii

Beaumont defuncti in canonicum Harlemensem Reve-

rendus Dnus Petrus Weerts
,

pastor Purmerendanus.

I) Zie de uitvoerige geschii-Jfiiis vau de/c oiideilinndi lingcii in de bij-

dragen Üetl VIF, bl. 265 en \olg.
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Distribuit Ampl. D. Deoanus siiiüulis Capitularibus flore-

nos viginti.

Anno 17::iö, 3 Augusti, habita est congregatio Capituli

Hailemensis extraordinaria, praesentibus omnibus DD.

Capitularibus, in aedibus Ampl. Dni Joannis van den

Steen; introdnctus est Ampl. D Petrus VVeerts, Pastor

Purmerendaiius. Electiis etiam in Decanum et Vicarium

generalem Capituli Ampl. D. Joannes van den Steen

in locum Ampi. Dni Nicolai van di:r Meer, Amstelo-

dami Ü7 Julii 172H defuncti, et in canonicos Adm. R. Dni

Joannes de Jager, pastor in pago 't Kalf, in locum
p-.s;. 17.

Ampl. D. Theodori de Jager et Adm. R. D. Henri-

CüS Gkasper pastor Amstelodamensis, in locum Ampl.

Dni Nicolai van der Meer.

Eodem die Ampl. D, Joannes van den Steen, pro-

visor Collegii Divae Pulciieriae, ad exemplum praedeces-

sorum suorum et specialiter ad exemplum Ampl. Dni

Theodori van Groenhoüt p. m. , et ab easdem rationes

ipsum moventes, elegit in locum Ampl. Dni Gerardi

Wijckersloot defnncti, alterum provisorem Ampl D,

JoANNEM SiMONUM [sic] Hermannum Oem , pastorem in

Berkenrode, approbante et applaudente toto Capitulo; qui

et benigne hoc onus acceptavit.

Anno 1728, 5 Octob. , habita est congregatio Capituli

Harl. autumnalis , ordinaria, in aedibus Ampl. D. Dccani

J. van den Steen. Introducti sunt Ampl. Dni Joannes

DE Jager et Henricus Grasper Distribuit Ampl. De-

canus singulis Capitularibus florenos decem.

Anno 1729, 26 Aprilis, habita est congregatio Capituli i>nur. is.

Harlemensis ordinaria, verna, in aedibus AmpL Domini

Decani, absente Ampl. D. Francisco Schatter. Distri-

Uydrugcii Gescli. BisJ. v. Haarlom. XVll--- Duel 21
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buit Aiiipl. Decanus sin^ulis Cnpitularibus florcnos quin-

decim.

A° 1729, 4> Octobris, habita est congregatie CapituH

Cath. Harl. ordinaria , autumiialis , in aedibus Amj)l. D.

Decani , absentlbus Ampl. Dnis Ringers et Schatter.

Decretum est: 1" quod 1000 floreni darentur in atnuins

reditus; 2" Ampl. Dni T. C. Dierout et Pii. Cavellier

depufati sunt, ut ab A. R. D. Tiieodoro Donker cxi-

gerent et reciperent nummos quos D. Don( ker debet

Capitulo Harl. ratione elocationis domus et oratorii. ')

3° Resolutum est, congregationem Capituli vernam

imposterum habendam feria ?>" Dominicae 2'^*'' post Pascha.

Distribuit Amplissimus D. Decanus singulis Dominis

Capitularibus florenos quindecim.

Piig. 19. A° 1730, 26 Aprilis, habita est congregatio Capituli

Harlemensis ordinaria , verna , in aedibus Amp. Doniini

Decani.

Emit A. D. Ph. Cavellier obligationem mille flore-

norum ad undecim florenos ultra centum in Castrum S.

Mariae prope Antverpiam.

Electus est in Canonicum Harlemensem Adni. Rdus

Dom. GuLiELMüS Zielhorst, pastor in Ruyteveldert.

Distribuit Amplissimus D. Decanus singulis Dominis Ca-

pitularibus florenos viginti.

Anno 1730, 3 Octobris, habita est congregatio Capituli

Harl. ordinaria, autumnalis, in aedibus Ampl Dni Decani.

Introductus est Amp. D. Gulielmus Zielhorst, in prae-

cedenti congregatione in Canonicum electus. Distribuit Am-

1) Zie nadere bijzonderheden en geschiedenis van het hier bedoelde Huis,

tlians Janpcnistische Kerk op de Brouwersgracht Ie Amsterdam. Bijdragen

Deel XV, bl. 218 en volg.
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plissimus D. Decanus siiigulis Dominis Capitularibus flore-

nos decem.

Anno 1731 , 10 Aprilis, habita est conojregatio Capituli pag. 20.

Harl ordinaria, verna, in aedibus Ainpl, D. Decani,

absente Ampl. D. Gulielmo Zillhokst, laborante febri.

Commissio, qua Ampl. Dni T, DiEROüT et Pu. Cavel-

LTER deputati sunt, ut a Dno Donker nummos ratione

elucationis domus exigerent, continuata est. Distribuit

Amplissimus D. Decanus singulis Dominis Capitularibus

florenos quindecem.

Anno 1731 , 2 Octobris, habita est congregatio Capituli

Harlemensis ordinaria, autumnalis, in aedibus Amp. Dni

Decani, absente Amp. Dno de Jager. Commissio, qua

Amp. Dni Dierout et Phil, Cavellier antea sunt

deputati in negotio Dni Doxcker defuncti, et Dni N.

Berverling successoris, continuata est, ut omni meliori

modo illud ad finem perducant, etiam juridice, si ne-

cesse sit.

De communi consensu D. Capitularium pro Dno van

DER Does, ad ipsius sustentationem dabuntur annue floreni pag. 21

quinquaginta ad quinquennium. Distribuit Amp. D. Decanus

singulis Dominis Capitularibus florenos quindecem.

Anno 1732, 29 Aprilis, habita est congregatio Capituli

Cath. Harl. ordinaria, verna, in aedibus Amp. D. Decani,

omnibus Dnis Capitularibus praesentibus.

A" 1732, 7 Octobris, habita est congregatio Capituli

Cath. Harl. ordinaria, autumnalis, in aedibus Amp. Dni

Decani, absente Amp. Dno Werts,

Resolutum est, quod annui reditus trium milliuni flo-

renorum, quos Pastor in Berkenroden debet Capitulo, re-

ducerentur ad tros per centum
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Pn}:. 22. Aiiiio 1 7'}-3
, 20 Febr., fuit congregatio Cnpituli extra-

ordinaria , in aeilihiis Amp Diii Decani; actum fuit de

domo op do brouwergragt, et rcsolutuni, ut petitioni

Domicellaruin du Faij fieret satis quocumque meliori

modo, Abfueruiit autem Anij). Diii Ringers et Gkasper.

Petitio autem continebat, quod Domicellae illae et fainilia

du Fay tenerentur, \\i dicitur , kosteloos en schadeloos,

ita ut omne damnum quod ratione istius domus domicellae

aut consanguinei earum paterentur, a Capitulo refun-

deretur.

Anno 1733, 21 Aprilis habita est congregatio ordinaria

Capituli Harlemensis, in aedibus Amp. D. Decani; in

congregatione hac approbatus est actus securitatis in fa-

voreni Domicellarum du Fay; subsignatus fuit ab Amp.

Dnis VAN DEN Steen, Dekolt et Cavellier 24 IMartii

currentis anni , et consensum suura liuic fidei-jussioni

dedit totuni Capitulum.

PiifT. 23. A° 1733, 6 8^"* habita est congregatio Capituli ordi-

naria, autumnalis, in aedibus Ampl. Dni Decani, absente

Ampl, D. Henrico Grasper. In locum defuncti Amp.

ac Eruditissimi Domini Philippi Cavellier electus est

ejus frater R. A, D. Guillielmus Cavellier, pastor

Amstelodami.

Anno 1731', 10 Maji habita est congregatio ordinaria

Capituli Harlemensis, in aedibus Amp. Dni Decani. Intro-

ductus est Amp. Dnus Guiliilmus Cavellier, et in

locum Amp. Dni Henrici Josephi Grasper, defuncti,

electus est Adm. R. Dnus Wilhelmus Wijtmans, pastor

in Vogelesang. In locum Amp. Dni Philippi Cavellier

etiam deputatus est frater Amp. D. Guilielmus Cavel-

lier in neffotio domus Amstelodamensis.
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Anno 1734, 5'" Octobris habita est congregatio ordi- Pnfr. 21.

naria , autiimnalis, in aedibus Amp. Dni Decani. Intro-

ductus est Amp. Dnus Wilhelmus Wijtmans, pastor

in Vogelesang. In negotio domus Amstelodamensis lata

est sententia a schabinis contra Dnum van Brée
;

qua

visa statutum est unanimi voto , negotium hoc in statu

quo pro tempore relinquere, donec favorabilior occasio

sese pro nobis offerat. Distribuit Amp. D. Decanus sin-

gulis Dominis Capitularibus florenos quindecim.

Anno 1735, 26 Aprilis habita est congregatie ordi-

naria, verna, in aedibus Amp. Dni Decani, omnibus Capi-

tularibus praesentibus.

Anno 1735, 4'" S*""'' habita est congregatio ordinaria
,

autumnalis , in aedibus Amp. Dni Decani , praesentibus

omnibus Capitularibus. Distribuit D. Dec. siiigulis flore-

nos viginti quatuor. Conclusum est unanimi voto, ut in

posterum absentes, excepto infirmitatis impedimento, pro

mul[c]ta daturi sint florenos sex, advenientes vero post Pag. 25.

undecimam florenos quatuor.

Anno 1736, 17 Aprilis, habita est congregatio ordi-

naria, verna, in aedibus i.\mp. Dni Decani, omnibus

capitularibus praesentibus.

Anno 1736, 2 8''"% habita est congregatio ordinaria,

autumnalis, in aedibus Amp. Dni Decani, praesentibus

omnibus Capitularibus. Distribuit Dnus Decanus singulis

ducatones quinque.

Anno 1737, 7 Maji , habita est congregatio ordinaria,

verna, in aedibus Amp. Dni Decani, praesentibus omni-

bus Dominis capitularibus. Electus est in locum Amp.

Dni GuiLiELMi ZiELHORST defuncti , in canonicum Harle-

mensem Adm Rev. D. Theodorus VAN Aalst, pastor

in Abcoude.
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Resolutio juitem suinpta de non admittendis iii Capi-

1'aj^. 20. tuliiiu duobus fratribus confirmata est, et statutuui est,

ut in perpetunni rei ineinoriaui in actis registretur.

Anno 1787, die 8" S^''* habita est congregatio Cai)ituli

Harlemensis autuninalis ordinaria, in aedibus Anij). I).

Decani, praesentibus omnibus D. Capitularibus. Intro-

ductus est Amp. D. Tiikodokus van Aalst, pastor in

Abcoude, in locuni Amp. Dni VViliielmi Zielhokst

defuncti. Distribuit Amp. Decanus singulis capitularibus

florenos octo.

Anno 1738, die 22 Aprilis , habita est congregatio

Caj)ituli Harlemensis verna, ordinaria, in aedibus Amp.

D. Decani, praesentibus omnibus capitularibus.

Anno 1738, die 7 8''"* habita est congregatio Capituli

Harlemensis ordinaria, autumnalis, in aedibus Amp. Dni

Decani, omnibus capitularibus praesentibus, excepto Amp.

Dno Cavellier. Distribuit Amp. Dnus Decanus singulis

capitularibus florenos octo.

Pag. 27. Anno 1739, die 14. Aprilis habita est congregatio Ca-

pituli Harlemensis verna, ordinaria, in aedibus Amp. Dni

Decani ,
praesentibus omnibus capitularibus.

Anno 1 739 , 6 S*"'' habita est congregatio Capituli

autumnalis, ordinaria, in aedibus Amp. Dni Decani, ab-

sente Amp. Dno i>e Jager, infirmitate praepedito. Di-

stribuit Amp. D. Decanus singulis D. Capitularibus flo-

renos octo.

Anno 17 10, die 4" Maji habita est congregatio Capituli

Harlemensis ordinaria, verna, in aedibus Amp. D. Decani,

praesentibus omnibus D. Capitularibus. Electus est in

locum Amp. Dni JoANNis DE Jager defuncti, in cano-

nicum Harlemensem, Adm. D. JoANNES Nanning, pastor

in Bujteveldert.



327

Anno 1740, 4-'* S^"^ habita est congregatio autunnialls,

ordinaria, in aedibus Amp. Dni Decani ,
praesentibus

omnibus Dnis capitularibus. Introductus est Amp. D.

JOANNES Nanning
,

pastoi' in Buyteveldert. Distribuit P:.g 28.

Amp. D. Decanus singulis capitularibus florenos octo ; et

resolutum est, ut quatuor pastoribus , scilicet Dnis yan

Loon, Weiman, Schutte, et Muller unicuique daren-

tur 25 floreni.

Anno 1741, 18 Aprilis habita est congregatio Capituli

ordinaria, verna, in aedibus Amp. D. Decani, praesen-

tibus omnibus capitularibus.

Anno 1741, 3 S*""'' habita est congregatio Capituli

ordinaria, autumnalis, in aedibus Amp. D. Decani, prae-

sentibus omnibus capitularibus. Distribuit Amp. D. De-

canus singulis capitularibus florenos novem.

Anno 171-2, 10 Aprilis habita est congregatio Capituli

ordinaria, verna, in aedibus Amp. D. Decani, praesenti-

bus omnibus Amp. D. capitularibus.

Anno 17 1-2, 2 Octobris habita est congregatio Capituli Pag. 29.

Harlemensis ordinaria, in aedibus A. D, Decani, prae-

sentibus omnibus D. capitularibus, Electus est in Cano-

nicum Adm. R. D. Claudius Cavellier, pastor Am-

stelodami , in locum Amp. D. Guilielmi Stephani

Cavellier, expastoris Amstelodamensis, qui obiit Har-

lemi Anno 1742, 21 Augusti. Distribuit Amp. D. De-

canus singulis DD. capitularibus florenos decem. Etiam

consensu communi pro Dno Muller, pastori in Wierin-

gen , dati sunt floreni viginti quinque.

Anno 1713, 7 Maji habita est congregatio Capituli

ordinaria, verna, in aedibus Amp. D. Decani, praesen-

tibus omnibus Amp. D. capitularibus. Introductus est

A. D. Claüdiüs Cavellier, pastor Amstelodami.
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Pnic. •*<>. Aiuio \74-'i, "21 Jtinii liabita est coiigrei^atio extra-

ordinarin , in ae(lil)iis Amp. D. Decani , omnibus capitu-

larihus prai'sentihus , excopto Amp. D. TiiEODORO VAN

Aalst, morbo iniMclito. In ca examinata est epistola R.

D. llieronimi de JSock
,
quam ad Decanum et Capituliim

Harlemense dederat et ciijus copia hic sequitur.

Aniplissinii J)oiiiiiii
,

Quainvis non dubitem, qiiin AmpUtiulinibus vestris jam dudum

innotuerit, quod in Episcopum Harlemensem eleclus et consecra-

tus sim, non potui tarnen, (pan de hac electione et oonsecratione

Amplitudines vestras hac occasione cerüones facerem , et episfolae

ineae pastoralis, ciiilibet vestram cxenqilar offerre; quod si eodem

animo ab Amplitudiiübiis vestris rccipiatur (pio a me vobis mis-

sum est, nullus dulnlo, cpuu eflcctum Efclesiae nostrac saluta-

rem sortiatur.

Nihil enim, viri Amplissimi , mihi aoquc covdi est, ac cura

Capitulo meo ("athcdrali ITarlemensi summa animorum coneordia

de negotiis Dioecesim nostram Harlemensem concernentibus , in

I'aiï. 31. bonura Ecclesiae nostrae semper posse tractare. Hoc ad utilitatem

Ecclesiae, ad dissensiones extirpandas , ad fideliura aedificationem

nee non jurium Dioecesis et capituli nostri Harlemensis conser-

vationem plurimum contribuet.

Nostis enim, fratres carissimi, ab ipsis etiam qui Ecdesiam

nostram cjuscpic jura imprimis conservare et propugnare tcneren-

tur, ca ipsa jura maxime iuq)Uguari, et eeclesiam nostram, quan-

tum iü ipsis est, destrui, et ad nudam missionem redigi , vosque

ipsos monachorum arbitrio turpitcr subjugari.

Agite igitur, viri Amplissimi, et animos generosos sumitc, ac

Eeclesiam nostram Harlemensem ejusquc jura, pro quorum con-

servatione etiam jure jurando vos obstrinxistis ,
pro viribus me-

cum propugnate, ut tandem divina raisericordia horrendo schis-

mati
,
quod eeclesiam nostram huc usque devastat, finis iraponatur.

Quod si autem, quod Deus avertat, in fatali inactionc perse-

Piiii. 32. vcrantes buuum Ecclesiae nostnio procurarc negligatis, aut me

non oonsulto, seu renitentc, vel in Capituli vestri collegium
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aliqiieiii imposterum adsciscatis, aut aliiul quoddam nec^otium ad

Ecclesiae nostrae llarleraensis regiraen spectans
,
peragatis, notuiu

vobis sit , omne illud irrilum et miUiim a me iiabendum esse
,

ineque semper tali occasione jure raeo episcopali plcne usuriim.

De caetcro meliora a vestra pictale cxpectans ,
pleno anirai

afïectu subscribor

Amplissimi Doraini

Amplitudinibus vestris addictissiinus et ad

officia semper paratissimus

Signatum erat : -|- Hieroniraus, Episcopus Harlemensis.

Amstclodami De mandato illustrissimi ac llevcren-

die 27 Maji dissirai Domini praefati,

Anni 1743. Joannes Hollingerus, Secrt.

Lociis sigilli. ' "S- '^^•

Inscriptio erat

:

Eeverendis admodiim ac Amplissirais viris DD. Dccaiio cacte-

risque canoiiicis capitiili cathedralis Harlemensis.

Hac Epistola mature considerata, Capitulum Cathedrale

Harlemense sequenteiii protestationem misit R. D. de Bock.

Reverend. Adm. Domine.

Lectis vestris ad nos 27 Maji datis literis, multum doluimus,

eo temeritatis dominationem tuam devenisse, ut sese Episcopura

nostrum et superiorem Capituli nostri praeteiulcre nudeat. Novi-

uius te illegilime elcctum , sacrilege consecratum et a Summo

Pontifice excommunicatum ; et ea propter nullam in spiritualibiis

vobiscura nee possumus nee debemus haberc commuiiionem. Pro-

testamur igitur nos omnes, Decanus et cathedralis ecclesiae Har-

lemensis can»nici, llarlemi capitulariter congregati, contra omnia

et singula quae Dominatio tua contra Capitulum nostrum modo i'nj^. 34.

attentavit aut in posterum attentare praesuraet, declarantes in-

super, quod ad tua scripta, epistolas etc. nullam deinceps atten-

tionem simus habituri. Rogabimus interim Deum ter O. M. ,
qua-
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tenus domiimtionem tiiam ad sanioreni meiitcm atque ad Ecclesiae

greraium reduecie dignetur. Tune crinius scraper

llevcrende Adni. Domine.

Dominationis tuae humilliiai conservi

Signatura erat

:

Dccanus et canonici Capiluli

Cathedralis Harlemensis.

De mandato Amp"""'" doiiiiiiorura praefatoriim.

JoANNES lliNGERS , Can. ct Öecrctarius

Captli Ilarl.

Harlemi, 21 Junii 1743.

Pag. 35. Anno 1743, 1 8''"Miabita est conp;regatio Capituli Har-

lemensis ordinaria, in aedibus Amp. D. Decani, praesen-

tibus omnibus capitularibus. Distribuit D. Decanus sin-

gulis capitularibus florenos novem.

Contulerunt Dni Capitulares summam duorum millium

et septingentoruni florenorum ad emendum censum an-

luuun, vulgo ten lasten van den Steur in Saxen, pro quo

quisque D. Capitularium coiitribuit trecentos Horenos. Re-

ditus autem hujus obligationis distribuentur annue prae-

fatis capitularibus quamdiu in vivis manserint ; si vero

quis eoruni nioriatur, dividentur illius reditus in caeteros

viventes et quoscumque in posteruni eligendos, dunimodo

siniilem summam trecentorum florenorum contribuerint.

Pa". 3G. Anno 1744, 21 Aprilis habita est congregatio Capituli

Harlemensis ordinaria, verna, in aedibus Amp. Dni De-

cani, praesentibus omnibus capitularibus. Conclusum est

unanimi voto per literas congratulari lllusstrissimum

D. Ckivelli, Nuntium Apostolicum Bruxellis, de ad-

ventu in Belgium.

Distributi sunt pro |)rima vice reditus ex obligatione

anno anteriori empta.
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Literae congratulatoriae siipra memoratae sunt te-

noris sequentis.

Illustrissime ac Excellentissiiue Domine.

Muneris nostri esse dnximus, Excellentiae Tuae de prospero in

Belgium adventu , de Nuatiatura Bruxellensi et de nostrae Prae-

fcctura Missionis gratulari , et felix faustiunque appreeari Ministe-

rium
,
pront hisce literis ex animo facimus, nullatenus dubitan-

tes, quin Exellentia Tua sit afFectu paterno Missioncm batavam

coniplexura, clerum nostrura benigno favore prosecutura , et quid-

quid Missioni nostrae nocuum est, quoü Sanctitati Suae aliquando Pag. 37.

latius exposuimus, avertere conatura. Haec sunt ardentissima

vota, et suspiria omnium nostrum, quos nuUa res tantopere af-

fligit quam coUabens indies religio, veraque pietas. Si autem ex

parte nostra aliquid in commune bonum conferre posse Excellentiae

Tuae videamur , lubentissime paratissimeque omnera operam

,

immo nosmetipsos impendemus, consecrabimusque : interim nos

inscribentes omni qua par est reverentia atque submissione.

Illustrissime ac Excellentissime Domine.

Excellentiae Tuae humillimi ac obedientissimi

Datum Harlemi servi, Decanus et Canonici Capituli Cathe-

21 Aprilis dralis Harlemensis.

1744.

Erat signatum : Joannes vak den Steen, Decanus.

F. CoRNELiüs Dierhout.

Joannes Ringers.

Joannes S. Oem.

Petrus Werts.

Wilhelmus Wijtmans.

Theodorus van Aalst.

Joannes Nanning.

Claudius Cavellier.

Anno ] 74 1, 6 S'"'* liabita est congregatio Capituli Har- Pag. 45. i)

lemensis ordinaria, autumnalis, in aedibus Amp. D. De-

1) De bladzijden 38—44 worden, gelijk de lezer indachtig zal zijn, in-

genomen door de twee brieven aan Z. FI. den Paus, welke boven, bladz.

314—19 zijn medegedeeld.



332

cani ,
praesentibus omnibus capitularibus. Distril)uit Atnp.

D. Decanus singulis caj)itularibus florenos iiovem ; etiam

distribuit A. D. Okm reditus ex obliiiatione Saxonica.

Resolutum quoque est, ad Sanctissimum Dominuin dare

literas, quibus Sua Saiictitas liumiliter rogatur, iie aiires

praebeat quibusdam , qui male volunt Capitulo nostro.

Litterae autcm sunt sequentis tenoris. [Er is echter, blijk-

baar alvorens de notulen der volgende vergadering wer-

den ingeschreven, achtergevoegd] : ast postmodum reso-

lutum est illas non mittere.

Anno Uil, 9 Decembris habita est congregatio Capi-

tuli Harlemensis extraordinaria, in aedibus A. D. Decani,

praesentibus omnibus capitularibus, excepto A. D. Cor.

DiEROUT infirmitate impedito. Conclusum est unani[-mi

voce is in de pen gebleven] constituere D. Canonicum

Angelum Casali, llomae degentem , in nostrum procu-

P.ij,'. 40. ratorem et agentem specialem in causa Romana et apud

Sanctani Sedem Apostolicam.

Anno 1745, 25 Februarii habita est congregatio Capi-

tuli Cathedralis extraordinaria, in aedibus Amp. D. De-

cani, praesentibus omnibus DD. capitularibus, exceptis

Amp. DD. CoRNELio DiEROUT et TiiEOD. VAN Aalst,

juste impeditis.

In ea praelectae sunt litterae Dni Joannis van Stip-

hout refractarii
,
quibus se Amp. D. Decano et Capitulo

Harlemensi insinuat electum in Vicariuni Generalem Dioe-

cesis Harlemensis, una cum instrumento electionis ejus-

dem Joannis van Stiphotit a Petro Joanne Meindaerts y

pseudo-archiepiscopo Ultrajectino factae.

Quibus rite exaininatis et mature perpensis , Capituium

Harlemense communibus suffragiis sequentom Joanni

van Stijjliout reniisit protestationem :
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Reverende Doraine.

Nosti procul dubio indignationem nostram super tcmeritate Rdi

Dni Hicronymi de Bock, scse 27 Maji 1743 iiohis insinuantis

velut liarlemcnsis Ecclesiae Episcopum, eidem 21 Juiiii ejiisdem I'^'t'-
'*'''•

anni significatam. Unde vehementer obstupuimus, Dominationem

tuaiu eundein lusum agere, ac te te eodem ausu Vicariuni Gcuc-

ralem Capituli Cathcdralis Harlcmensis, a Petro Joaniie, prac-

tenso Episcopo Ultrajectino
,

jure devoluto, electmu dcnuntiarc

et insinuare. Profecto caecitateiu mentis tuae deploramus summo-

pere , et miraniur audaciam, quod , cum noveris iniUam nos in

spiritualibus cum te tuisque nee veile nee posse habere commu-

nionein , nullius tamen roboris instrumentuin institulionis tuae ad

nos transmiltere sis ausus. Vestra nihil refert, quid Capitukun

nostrum agat ; scito nihilominus, post morteui Anip. Dni van der

Meer nos infra octiduum in Capituli noslri Vicariuni Generalem

elegisse ac constituisse Amp. Dnum Joannem van den Steen
,

meritissimum Decanum nostrum. Etiamsi vero nostro defuissemus

ofRcio, Vicarium tarnen a tuo pseudo-archiepiscopo constitutum,

acceptaremus numquam , cum nullam in eo agnoscamus jurisdi-

ctioncm, qui illegitime electus, confirmationem a Sancta Sede liaud

obtinuit.

Quapropter nos Decanus et Canonici Capituli Catbedrales Har-

lcmensis, cum in finem specialiter congregati, ex superabuiidanti

non solum protestamur contra illam invalidam et prorsiis nullam

electionem personae tuae (quam nefando quoque schismati invo-

lutam lugemus) et contra omnia et singula, quae in praetensa

qualitate Vicarii Generalis Capituli Harlemensis modo egeris uut

agere imposterum praesumes ; sed et semel pro seraper declara- Pag- 48.

mus
,

quod nos
,

qui Dei gratia Sanctae Romano-Catholicae Ec-

clesiae ejusque Capiti indivulse adhaeremus, nee Archiepiscopurn,

nee Episcopum, nee Vicarium Generalem, neque ullura jurisdi-

ctionis actum agnoscamus, aut unquam agnituri simus, nisi ex

parte eorum, qui confirmationem a Suramo Pontifice obtinuerint,

quique legitirae per Catholicos Episcopos consecrati fuerint, nee

a S. Apostolica Sede sint separati. Dicimus proiude cum S, Hie-

ronymo : Cuthedrae Petri communione consociamnr... Non novimus

Viialem (Mijndaerls) , Mileüum (de Bock) respnimm, if/uoramus
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Paulimim (Stiphout)... .Si quia Cathedrae Pdrl juiu/dur ^ fiic iwittr

est; a qua Catliedra cuin luctuoso schismate vos scparastis , nihil

vobiscum commune habtnuis.

Faxit interim Deus, ut, te laiulem ad saniora consilia, ac ad

gremium Matria Ecclesiae Komano-calliolicac reducto, sincero

pacisquc amico afFectu possiraus subscribi.

Reverende Dominc.

Dominationis tuae humihis conservi

,

Dccanus et Canonici Cathedralis

Ecclesiae Harlemensis.

Ifarlcmi 25 Fel)ruarii

1745.

Erat signatnm: de niandato Amplissimorum

Dominorum pvaefatorum

JoANNES RiNGERS, dicti Capituli

Secretarius et Canonicus.

Pag. 49. Praedictae autem litterae Joannis van Stiphout et ad-

juiictum instrumentuni erant tetioris sequentis :

Amplissime Domine Decane , Virique Amplissirai

Ecclesiae Cathedralis Harlemensis *) Capituli.

Cum divina providentia ita disposuerit, ut, post raortera lUu-

strissirai Hieronimi, Episcopi Harlemensis, Sede vacante et jure

devoluto, a Metropolilano nostro Petro Joanne, Arcbicpiscopo

Ultrajectino, Yicavius generalis Harlemensis nolens volcns eon-

stitutus sim, ofRcii mei existimavi eopias instrumenti hujus meae

institutionis, hisce adjunctas, Auiplitudinibus Vestris communi-

caro, paratus semper ob mutuam pacem ab onere suscepto desistere.

Commendans me vestris bencvolenliis et precibus, sincero pa-

eisque amico affoctu subscribor.

Amplissimi viri.

Anqjlitudinum Vestrariim hnmilli-

mns famul u 3

Erat signatum : Joannes v.\n Stipuoüt,

Amstelodami, Vic. Harl.

XI Febr. 1745.

1) Hier is met een sterretje ter zijde bijgeschreven : #forte Canüoici."
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Copia. Pag. 50.

Instrumentum elcctionis Revcrendissimi Domini .Toannis van

Stiphout in Vicarium generalem Dioecesis Harleraensis, per obi-

tum Illustrissiini Domini de Bock ejusdem Ecclesiae Episcopi ,

vacant is.

Quamprimuin per Praesulis obitum Scdes Episcopalis vacavcrit,

incumbit Ecclesiae viduatae fhpitulo Cathedrali, secundum Con-

cilii Tridcntini praescriptum Scss. 24 , c. XVI, Vicarium genera-

lem infra octiduum post mortcm eligere
,

qui
,

qur.nto tempore

Sedes vacaverit, omnia quae juvisdictionis sunt , et ad disciplinae

observantiam speetant, eserceat. Verum, prosequitur Concilium, si

secus factum fuerit, Capitulumque //negligens extiterit , ad metro-

politanura deputatio ejusmodi", id est Vicarii institutio, //devol-

vatur". Ea eo omnibus et singulis fit manifestum , jus constituendi

Vicarium generalem Ecclesiae llarlemensis, saltem hac vice, in

me hujus Ecclesiae metro])olitanum esse devolutum ; constat eiiim

Illustrissimum Dominum de Bock, Ecclesiae Harlemensis Episco-

pum, 11 Decembris 1744, omnibus Sacramentis munitum placi-

dissime in Domino obiisse , ejusque sponsam plus integro mense

fuisse viduam; et ut CapituUim Harleraense afflictissimam optimi

Praesulis mortem ignorare nou posset , sategimus ut nuntium istud

tristissimum Capituli Decauo, Amplissirao Domino van den Steen,

Harlenai animarum cura fungenti, auctentice significaretur. Verum

non obstante hac plenissima scientia, nil circa Vicarii generalis

institutionem hactenus, quod constat, actum a praefato Capitulo. Pag. 51.

Igitur, si unquam secundum Ecclesiae praescriptum institutionis

jus in Metropolitanum devolvatur, profecto illud, saltem pro hac

vice, ob negligenliam enormiter crassam, nil minus quam Ecclesiae

Harlemensis interitum rainitantem, in me devolutum est.

Ea de causa hoc devolutionis jure per ipsum Concilium Tri-

dentinum munitus, ne omnis Ecclesiae Harlemensis jnrisdictio

collabatur, omnis disciplina enervetur, et vinea ista ad miserae

Missionis statum redigatur. Te, Reverendissiraum Dominum

Joannem van Stiphout, Amstelodami jam a decem annis magna

cum laude Pastoris munere fungentem , de cujus igitur pietate

ac scientia merito in Domino confidimus, in Ecclesiae Harlemensis
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Vicariiim f;cneralcni eligimus et instituiiiuis, tibiquc per haiic

institutioncin potcstatcin facimus, ut omnein jurisdictionein secun-

dum Ecclesiae canones exerccas, disciplinae vigoiein inanutcneas,

et Ecclesiae Ilarlemciisis jiira fortiler contra (|iioscuii(nie adver-

sarios defendas, quoaduscjue dignctur Omnipoteiis , omniiiin pro

verilate oppressorum consulator, in benignitate sua sponsae suae

affliclissimae sponsmn sccundum cor suum rcddi re , (pii eani

pascat in jiistitia et vcritate, et hiscc pabulis ad pascna aeterna

pcvducat.

Ut autein singuli suprascriptis tanquam vere aiithentiois onincm

fidem liabeant, ea digniti.tis et norainis subscriptione attestor, et

sigilli mei impressione confirmo hoc octavo die ante Kalendas

Febniarias aiiiii niillesiiui, septingeiitcsiini quadragesimi (|uinti.

Erat signatum : Petrus Joannes,

Archiepiscopus Ultrajectinns.

De mandato Eevevendissimi

ac Tlliistr"" Doniini,

Ekanciscus PfiAET, Sccrct.

52. 1745, 4 Maji habita est congregatio Capituli Catli.

Harlemensis ordiiiaria, verna, in aedibus Anip. D. De-

caiii
,
praesentibus omnibus capitularibus.

5ta ybris l^abita est congregatio Capituli Cathedralis Har-

lemensis autumnalis, in atdibus Amp. Decani, praesen-

tibus omnibus capitularibus. Electus est in Canonicum

Harlemensem Amandus de Weert, pastor in Wormer,

in locum Amp. Dni Francisci Cornelii Dierout,

defuncti. Distribuit Amp. D. Decanus singulis D. capitula-

ribus floreiios novem; etiam distribuit Amp. D. Oem re-

ditus ex obligatione Saxonica.

Lectae sunt literae, quibus D. IMorkau, secrctarius

Excellentissimi Dni Crivi:li.i, tam suo quam Excellen-

tissimi Dni nomine, gratias agit pro dono centuni ducato-

rum aureorum Excellentissimo Dno et viginti Secretario

per D. Decanum misso.
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1746, 26 Aprilis habita est congregatio Capituli Cathe- l'ag. 53.

dralis ordinaria, verna, in aedibus Amp. D. Decani. In-

troductus est A. D. Amandus de Weert, pastor in

Woriner, praecedente congregatione electus. Distribuit

Amp. D. Oem reditus ex obligatione Saxonica. Etiam

conclusum est, per literas gratias agere Eminentissimo

Cardinali Protectori Missionis, pro singnlari quam in negotio

Missionis et Capituli gessit [cura?J. Contulit Amp. de

Weert, 300 floren. pro obligatione Saxonica.

1746, 4 S*""'' habita est congregatie Capituli Cathedralis

Harlemensis autumnalis , in aedibus Amp. D. Decani

,

omnibus praesentibus. Distribuit Amp, D, Decanus sin-

gulis capilularibus florenos novem, Distribuit quoque Amp.

D. Oem reditus ex obligatione Saxonica.

1747, 16 Maji habita est congregatio Capituli Cathe-

dralis Harlemensis, in aedibus Amp. Decani, omnibus

capitularibus praesentibus. Distribuit Amp. D. Oem re-

ditus inteori anni ex obliiiatione Saxonica. Resolutum est,

ut darentur quinquaginta floreni Adm. Rdo. D. Petro Pag. 54.

VAN Bergen, pastori in Spierdijk.

1747, 3 8'"'Miabita est congregatio Capituli Cathedralis

Harlemensis autumnalis , in aedibus Amp. D. Decani,

omnibus praesentibus, excepto Amp. D, Nanning, morbo

impedito. Resolutum est, ut darentur floreni 2 5 Adm,

Rdo Dno Petro Hagelmans, et floreni 50 adm. R. Dno

Hermanno de Weert, Pastori Monockadami. Amp. D,

Decanus distribuit singulis capitularibus florenos decem

et decem asses. Distribuit Amp. D. Oem reditus medii

anni ex obligatione Saxonica.

1748, 7 Maji habita est congregatio Capituli Harle-

mensis verna, in aedibus Amp. D. Decani, praesentibus

omnibus capitularibus, excepto Amp. Dno Claüdio Ca-

vallier. Electus est in Canonicum capitularem Adm.

Uijdru^uu GcavL. liisd. v. Haarlïm. XYI1> Deel. 22
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Rdus Dnus Adrianüs Augüstinus van Dijk, Pastor

Begginasii Anistelodamensis, in locum Amp. Dni WiLilELSll

WiJTMANS, Pastoris in de Vogelezang, ibidem defuncti

1 Decemb. anni 1747. Distribuit Amp. D. Decanus sin-

gulis capitnlaribus tres ducatones ex legato praefati Amp.

Dni defuncti.

1748, 30 Maji, habita est congregatio Capituli Catiie-

dralis Harlemensis extraordinaria , in aedibus Amp. Dni

Decani et Vicarii generalis Joannis van di:n Steen, pie

defuncti die 23 hujus ,
praescntibus omnibus Capitulari-

bus, excepto Amp. D. Joanne Ringers. Electus est in

Vicarium generalem Sede vacante et Decanum Capituli

Cath. Harl, Amp. D. Joannes Simon Heumanus OeiM ;

et introductus est in Capitulum Amp. D. Adrianus

AuGUSTiNUS VAN Dijk, ultima congregatione electus; et

distribuit Amp. D. Oem unicuique capitulari 25 florenos

ex pio legato Amp. Dni van den Steen.

1748, octava S. Bavonis babita est congregatio Capituli

Pag. 56. Harlem. autumnalis, in aedibus Amp. D. Decani, prae-

scntibus omnibus capitularibus, excc))to Amp. D. Nanning

prae infirmitate impedito. Electi sunt canonici capitulares

Rev. adm. D, Arnoldüs Ignatius van de Velde, i)astor

in 't Velt et Rev. adm. D. Jacobus de Roeper, pastor

in Bergen, in loca Amp. D. JoANNiS VAN den Steen

et Amp. D. Joannis Ringers defunctorum; et constitu-

tus est Secretarius Capituli Amp. D. Petrus Weerts.

Elegit Amp. D. Oem, provisor Collegii Divae Pnlcheriae,

ad exemplum praedecessorum suorum, in locnm Amp. D.

Joannis van den Steen defuncti, alterum provisorem

Amp. D. Adrianum Acgustinum van Dijck, appro-

bante et applaudente toto Capitulo, qui et benigne illud

onus acceptavit.

Distribuit Amj). D. Decanus singulis ca))itularibus lö
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florenos et totidem asses, et reditus ex obligatione Saxo.

nica medii anni, et ex pio legato Amp. D. Ringeus 25

florenos.

A° 1749, 22 April, habita est congrcgatio Capit. Cathed. Pag- 57.

Harlem. ordinaria , verna, in aedibus Amp. D. Decani

,

praesentibus capitularibus, exceptis Amp. Dnis Nanning

et Cavellier, prae infirmitato impeditis. Introducti sunt

Amp. D. Arnoldus Ignatiüs van de Velt et Jacobus

DE Roeper, ultima congregatione electi. Distribuit Amp.

D. Decanus unicuique capitulari 12 florenos et ex obli-

gatione Saxonica reditus medii anni,

1749, 7 Octob. habita est congregatio Capit. Cathed.

Harlem. ordinaria autumnalis , in aedibus Amp. D. Decani,

praesentibus omnibus DD. capitularibus. Apposuit Amp.

D. Decanus 500 florenos ex legato Amp. D. van den

Steen et 300 florenos ab Amp. D. van de Velt colla-

tos ad reditum in obligatione Saxonica.

1750, 14 Aprilis habita est congregatio ordinaria, verna,

Capituli in aedibus Amp. D. Decani praesentibus omnibus

capitularibus, Distribuit Amp. D. Decanus singulis capi-

tularibus quatuordecim florenos et Amp. D, de Roeper Pag. 58.

contulit 300 florenos pro obligatione Saxonica impensos.

1750, 6 Octob. habita est congri^gatio Capit. Cathedr.

Harl. ordinaria, autumnalis, in aedibus Amp. D, Decani,

praesentibus omnibus DD, capitularibus. Distribuit Amp.

D. Decanus reditus medii anni ex obligatione Saxonica,

1751, 27 Aprilis hab. ') e. congr, Cap. Cath. H. ord.

,

verna, in aed. A. D. Dec.
, praes. o. cap. Distr, A. D.

1) Wij zulleu de vrijheid nemen om in het vervolg deze en dergelijke

woorden, die als vaste foriuiilen tilkens herhaald worden, bij verkorting

te drukken.
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Dec. uiiiciiiquo caj)itulari quatuor ilucatones, et reilitus

medii anni ex obl. Sax.

17.')!, f) Octob. hab. e. coiig. Cap. Catli. II. onl. ,

autunmalis, in aed. A. D. Dec. praes. DD. cap. excepto

Amp. D. VAN DiJCK , agoiüzante.

Pag. 59. A° 1752, 18 Aprilis hab. e. cong. Cap. Cath. Harl.

ord., verna, in aed. A. D. Dec, praes. o. cap., excepto

Amp. D. Nanking, infirmitate inipedito. Electus est Ca-

nonicus capitularis Adm. R. D. Joannes Duyn ,
pastor

Amstelodami extra portam Ultrajectensem, in locum Amp.

D. van Dijck , 10 Octob. 1751 defuncti. Eli^it Amp.

D. Oem, provisor Collegii Divae Pulcheriae, ad exemi)lum

praedecessorum in locum Am}). D. van Dijck, compro-

visorem Amp. D, Claudium Oavellier, approbante et

applaudento toto Capitulo, qui et benigne illud onus ac-

ceptavit.

Distribuit Amp. D. Dec. unicuique capitulari quatuor

ducatones.

Pag. 60. A° 1752, 3 Octobris hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.

,

autumnalis, in aed. A. D. Dec, praes. o. cap. Introductus

est Amp. D. Joannes Duyn, ultima congregatione electus.

Resolutum est, ut in posterum eligendi Canonici in pro-

fessione- fidei etiam formulare Alexandri septimi et bul-

lam Unigenitus sint accepturi. Distr. A. D. Dec un. cap.

florenos decem. Amp. D. Duyn contulit quoque 300 flo-

renos pro obligatione Saxonica impensos.

A° 1753, 8 Maji hab. e. cong. Cap. Cath H. ord.,

verna, in aed. A. D. Dec, pr. o. cap. Distr. A. D. Dec.

unicuique capitulari duos ducatones, et reditus ex obli-

gationibus Saxonicis.

Pag. 61. A° 1753, 2 Oct. hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.,

autumnalis, in aed. \. D. Dec, pr. o. DD. cap excepto
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Amp. D, VAN Aalst, aegrotante. Electus est Canonicus

capitularis adm. R. D. Joannes de Moy, pastor in de

Beemster, in locuni Amp. D. Düyn, 12 Maji 1753

defuncti.

A° 1751., 7 Maji hab. e. cong. Cap. Catli. H. ord. ,

verna, in aed. Amp. D. Dec.
, pr. DD. cap. excepto Amp.

D. Nanning. Introductus est Amp. D. Joannes de Mooy,
ultima congregatione electus. Distribuit Amp. D. Decanus

unicuique capitulari duos aureos, et reditus ex obligatione

Saxonica.

A° 1754, Octava S. Bavonis hab. e. cong, Cap. Cath. Pa?

H, ord., autumnalis, in aed. A. D. Dec, praes. o. DD.

cap., exceptis Amp, D. van Aalst aegrotante et Amp,

Duo Nanning. Distr. A. D. Dec. unie. cap. sex florenos

et reditus medii anni ex obl. Sax. Emit quoque obliga-

tionem (ut vocant) mille florenorum , ad onus unitarum

Provinciarum, iuxta resolutionem ultima conoreL'^atione

factam.

A° 1755, 15 Aprilis hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.

verna, in aed. Amp. D. Dec, pr. o. cap. excepto Amp.

D, Nanning. Distr. A, D. Dec. reditus ex obl. Sax. Con-

tulit Amp. D, De Mooy 300 florenos.

1755, 7 Octobris, hab. e. cong, Cap. Cath. H, ord., p^„ 63.

autumnalis, in aed. A. D, Dec, pr. o. DD. cap. excepto

Amp. D, Nanning, Distr. A. D. Dec. red. ex obl. Sax.

et unicuique praesenti capitulari decem florenos et de-

cem asses.

1756, 5 Maji, hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. praes. o. cap., excepto Amp, D, Nan-

ning, Distr, Amp. D. Dec red. ex obl. Sax.

1756, 5 Octobris, hab, e. cong. Cap. Cath. H. ord..
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aiituinnalis, in aed. A. I). Dec. pr. o. DD. caj). Electus

est Canonicus capitularis Rev. adm. D. Joannf.S Judocus
Piig. G4. Kramer, Pastor in Lan^eiulijk, in locnm Anij). D. PtTKl

Weerts, 17 Maji A° 175t) defuncti; et constitutus est

Secretarius Capituli Amp. D. Joannes de Moy. Distr.

A. ü. Dec. uniciiique cap. 21 florenos et reditus medii

anni ex obl. Sax.

A" 1757, 2Q Aprilis liab. e. coii^'. C;t}). Cath. H. ord.

verna , in aed. A. DD. pr. o. cap. excepto Amp. D. VAN

Aalst, infimiitate impedito. Introductus est Amp. D.

Joannes Judocüs Kramer , in ultima congregatione

electus. Distr. A, DD. unie. cap. 7 florenos.

Pag. 65. A" 1757, 4 Octob. hab. e. cong. Cap. Cath. II. ord.,

autumnalis, in aed. A. DD. praes. o. cap. excepto Amp.

D. van üe Veld, prae infirmitate impedito. Distr. Amp.

DD. unie. cap. 6 florenos. Resolutum est unanimi voto

,

ut darentur 50 floreni R° D° de Noy, pastori in Tutjen-

horn, 50 floreni R° D° Donkers, pastori in Lanuner-

schaagen, 80 floreni R° D° SnOEK et 50 floreni ])vo quo-

dam sacerdote ex districtu Lingensi. ')

A" 1758, 11 Aprilis, hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.

verna, in aed. A. D. Dec, pr. o. cap., e.xcepto Amp.

Pag. CC. D. VAN Aalst, prae senectute et morbo impedito. Una-

nimi voto iterum dati sunt R° D° Snoek 70 floreni.

1758, 'ó Octob. hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord. au-

tumnalis, in aed. A. DD. pr. o. cap., exceptis Am]). DD.

Cavellier, de ]\Iooy et Kramer, legitime impeditis.

Unanimi voto iterum dati sunt -30 floreni D° Snoek, 50

D" Donkers, 50 D» Top et 50 D'' Krlt. Distr. Amp.

D. Dec unie. cap. 2 aureos.

1) Men vergelijke over dit aartspriesterschap Lingen: Bijdragen, 11*"* Deel,

bladï. 3^5.
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1759 , 3 Mnji hab. e. cong. Cap. Catli. H. ord., verna, Pag. 67.

in aed. A. D. Dec, praes. o. cap. exceptis Amp, DD.

VAN DE Veld et Kkameu. Unanimi voto dati sunt 50

floreni R° D" Donkers.

1759, 2 Octobr. hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.,

autumnalis, in aed. A. D. Dec, pr. o. cap. exceptis Amp.

DD. Van Aal.st et Van de Velt. Distr. A. D. Dec.

unie. cap. duos aureos.

1760, 22 Aprilis, hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.,

verna, in aed. A. DD. pr. o. cap. exceptis Amp. DD.

Van Aalst et Kramer legitime impeditis. Distr. A. D.

Dec. 7 florenos unie, cap. Unanimi voto dati sunt 50

R° D° Top, 50 R° D'' Kret, 60 il" D° de Noy et 70 \'»'^. «8.

pastori in Lammerschagen.

1760, 7 Octobris, hab. e cong. Cap. Cath. H. ord.,

autumnalis, in aed. Amp. D. Dec. pr. o. cap. exceptis

Amp. DD. VAN Aalst prae senectute, et Kramer prae

lateris doloribus venire non valentibus. Distr. A. D. Dec.

unie. cap. florenos septem.

1761, 7 Aprilis hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.,

verna, in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. excepto Amp. D.

VAN Aalst prae senectute excusato. Distr. A. D. Dec.

7 florenos un. cap. Unanimi voto dati sunt 50 D° de

Noy, 50 D° Kret, 50 D° pastori in Lammerschagen et

80 sacerdoti in districtu Lingensi.

1761, 6 Octob. hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord., au- Pag. 69.

tumnalis, in aed. A. D. Dec; pr. o. cap. exceptis Amp.

D. VAN Aalst prae senectute et Amp. D. Kramer prae

infirmitate impeditis. Electus est R. adm. D. Joannes

Staffort, pastor Beggenagii Harl. Canonicus capitula-

ris, in locum Amp. D. Nanning, 29 7''"' 1761 defuncti.

Distr. A. D. Dec. un. cap. 8 florenos.
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1762, -2 7 Ai)nlis, liab. e. conrr. Cap. Catli. H. ord.,

Anip. vcrnn. in aed. A. D. Dec. \)V. o. cnp. Iiitrorluctus est

D. JoANNES Staffort, in ultima congregatione electus.

Electiis quoque est Canonicus capitularis Rev. adm. D.

J'iig. 70. Petrus Guiliielmus Cavellikr, pastor in Spanbroek,

in locuin Aiupl. 1). Van Aalst, pie in Domino H Octob.

defuncti. Distr. A. D. Dec. unie. cap. 7 florenos. Dati

sunt 50 floreni D" de Noy, 5U D" Ratelman et 50 uni

sacerdoti in districtu Lingensi.

1762, 5 Octob. hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord. , au-

tumnalis, in aed. A. D. Dec.
,

pr. o. cap. excepto Anip.

D. Van de Velt legitime impedito. Introductns est Anip.

D. Petrus Guilhelmus Cavellier de Adrichem, in

ultima conffreiratione electus. Distr. A. D. Doe. unie. D.

cap. florenos octo.

1763, 19 Aprilis liab. e. cong. Cap. Catli. H. ord.,

verna, in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. Unanimi voto re-

Png. 71. solutum est, ut 50 floreni D' de Noy, 50 floreni D"

Ratelman, 50 floreni uni sacerdoti in districtu Lingensi

et 50 floreni communitati in Lutjebroek, per incendium

depauperatae , darentur. Contulit Amp. D. Kramer -300

florenos et distr. A. D. Dec. unie. cap, 21 florenos

1763, 4 Octob. hab. e. cong. Cap. Catli. H. ord.,

autuninalis, in aed. A. D. Dec. ))r. o. ci^x , e.xcepto Amp.

D. de Weert, legitime impedito. Distr. A. Dec. singulis

DD. florenos septem. Deposuit Amp. D. Claudius Ca-

vellier onus Provisoris Collegii Divae Pulcheriae et in

p 72 ^j"s locum elegit Amp. Dnus Oem alterum Provisorem,

juxta antiquam consuetudincm, Amp. D. Cavelium Joan-

NEM de Mooy, approbante toto Capitulo, qui onus illud

benigne acceptavit.
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1764, S Mnji liab. e. cong. Cnp. Catli. H. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. Distr. A. D. Dec. sing.

DD. florenos octo. Unanimi voto resolutum est, ut 50

flor. darentur D° Ratelman et 50 pastori in Medenblik.

Contulit Amp. D. Cavellier de Adrichem 300 florenos.

Eandem summam contulit Amp. D. Staffort.

1764, 2 Octob. hab. e. cong. Cap. Cath. FI. ord. au-

tumnalis, in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. excejjtis Amp.

DD. Van de Veld, de Roeper, de Mooy et Kramer, pag. 73.

prae infirmitate impeditis. Distr. A. D. Dec. sing. DD.

duos ducatones et reditus ex oblig. Sax.

1765, 23 Aprilis, hab. e. cong. Cap. Cath. H ord.

verna, in aed. A. D. Dec. pr. o. DD. cap. exc. Amp.

ü. Claudio Cavellier. Distr. A. D. Dec. unie. cap. flor.

septem et reditus ex oblig. Sax. Resolutum est unanimi

voto, ut 50 flor. darentur pro D° de Keyser, et 50

Rev. D'' Van Westerlo, Ratelman, pastori in Meden- Pag. 74.

blik et alicui sacerdoti in districtia Lingensi.

1765, Octava S. Bavonis hab. e. cong. Cap. Cath. tl.

ord. autumnalis , in aed. A. D. Decani, pr. o DD. cap.

Distr. A, D. Dec. unie. cap. duos aureos et reditus ex

oblig. Sax. medii anni. Resolutum est unanimi voto, ut

100 darentur flor. D° de Boer, pastori in Wijk op Zee,

et 200 D° Rijnders nuper pastori constituto in Moor-

drecht, pro comparandis oratorii paramentis.

1766, 15 Aprilis, hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.

verna , in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. exc. Amp. D.

Claudio Cayellier. Distr. A. D. Dec. unie. cap. flor. Pag. 75.

sex et reditus medii anni ex oblig. Sax. Resolutum est,

ut darentur 50 flor. R" D" Ratelman.

1766, septima Octob. hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.

autumnalis, in aed, A. D. Dec. pr. o. cap. exc. Amp.
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D. Claudio Cavellifr. Distr. A. D. Dec. unie. cap.

aureuin et red. ex obli^. Sax. Unam. voto resol. est, ut

11)0 flor. R' D' VAN Westerlo, 50 R° D" de Boek et

50 pro R' 1)° KiiANE mente infirnio darentur.

Sponte deposuit Amp. Duus Van üe Veld cauonica-

Pag. 7 f), turn suuin in uianus Capltuli, Zutpliaiiiae habitaturus ; et

benigne distributionem ,
quae ipsi ex collata pecunia de-

bebatur caj)itularibus concessit, hac sub conditione ut post

mortem niemores ipsius essent. Statuerunt capitulare?, ut

in gratiarum actionem a sino[ulis post ejus decessuin in

refriueriuni aniinae sacruni diceretur.

1767, 5 Maji bab. e. cong. Cap. Gatb. II. ord. verna
,

in aed. A D. Dec, pr. o. cap. exc. Amp. D. Claudio

Cavellier, morbo iinpedito. Distr. A. D. Dec. unie. cap.

septeni flor. et red. ex oblig. Sax. Electus est in locum

Pag. 77. Amp. 1). VAN DE Veld, Canonicus capitularis R. adin

D. Wilhelmus van Leeuwen, pastor Purmerendanus.

1767, 6 Octob. bab. e. cong. Cap. Catb. H. ord. au-

tumnalis, in aed. A. ü. Dec. pr. o. cap. exc. Amp. DD.

Claudio Cavellier et Kramer, legitime propter aëris

inclementiam excusatis. Introductus est Amp. D. van

Leeuwen in ultima congregatione electus. Distr. A. D.

Dec. unie. cap. duos aureos et red. ex oblig. Sax. Resol.

ut darentur 100 flor. sacerdoti in insulam Curacao ten-

denti, pro expensis itineris, et annue 100 flor. studioso

,

ut studia absolvat Lovanii, quae Romae prae infirmitate

deserere debebat. ')

Pag. 78. 1768, 19 Aprilis, bab. e cong. Cap. Catb. H. ord.

verna, in aed. A. D. Decani
,

pr. o. cap. Distr. A. D.

Dec. unie, cap. decem flor, et red. ex oblig. Sax. Resol.

1) Door cencn latercu (Staffort) Secretaris is ouder aau de bladzijde bij-

geschreven : N.H. studiosus hic erat D. Hamburg.
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est ut flnrontur 50 flor. pastori aan de Quakel et 50 pa-

stori in Ilpendam. Contulit Amp. D. van Leedwen 300

florenos.

1768, 4 Octob. liab. e cong. Cap. Catli. H. ord. au-

tumnalis, in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. exc. Amp. D.

DE MoY, aegrotante. Distr. A. D. Dec. unie. cap. novem

flor. et Amp. Cavellier red. ex oblig. Sax. Electus est

in locum Amp. D. Claudii Cavellier, 19 Auousti defuncti, Pag. 79.

R. adm. D. JoANNES Cartel, pastor in Crommeniedijk.

1769, U Aprilis, liab. e. cong. Cap. Cath. H. ord.

verna, in aed. A. D. Decani, pr. o. cap. Introductus est

Amp. D. Cartel, in ultima congregatione electus. Electus

quoque est R. D. Maju
,

pastor in Wormer, Canouicus

capitularis in locum Amp. D. de Weekdt pie 16 Martii

defuncti. Distr. A. D. Dec. unie. cap. 15 flor. et A. D.

Cavellier red. ex oblig. Sax.

1769, 3 Octob hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord. au-

tumnalis, in aed. A. D. Dec. pr. o cap. exc. Amp. D. Pag. 80.

Kramer, legitime impedito. Introductus est Amj). D.

JosephüS Maju, in ultima congregatione electus. Resol.

est unanimo voto, ut darentur 50 flor. R" D' van Weert,

50 fl. R D Molenaar et 50 fl. R° D" Goders. Distr.

A. D. Dec. unie. cap. 14 flor. et A. D. Cavellier red.

ex oblig. Sax. Contulit quoque Amp. D. Cartel 300

florenos.

1770, 8 Maji hab. e. cong. Cap. Cath. H. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. Unanimo voto resolutum Pag. 81.

est, ut Romae quaereretur aliquis
,

qui ibidem uegotia

nostra perageret. Distr. A. D. Dec. unie. cap. 14 flor. et

A. D. Cavellier red. ex obligationibus. Contulit quoque

Amp. D. Maju 300 flor.
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1770, 7 Augusti, liab. e. coiig. Cap. Catli. H. extra-

ordinaria, in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. cxc. Aiiip. I).

Cavellieu. Unanimo voto coiiclusuin est ut littcrae ad

SS. Dominum scriberentur.

1770, socunda Octob. hab. e. coiifr. Cap. Harl. Catli.

ord. autumnalis, in aed. Amp. 1). Dec. pr. o. cap. exc.

Pag. 82. Anip. D. DE Moy, iiifinno , et A. D. Cavelliek. Distr.

A. D. Dec. unie. cap. duos aiireos et red. ex obligatio-

nibus. Unanimo voto resol. ut darentur 50 fl. D" Goders;

item Dnis Molenaar, Ratelman et pastori in Medenblik.

Defuncto ') 25 Maji Amp. Dno J. S. H. Oem ,
Cap.

Harl. Decano et Sed. vac. Vic. Gen. liic erat Capitnli

status :

Amp. D. Jacobus de Roeper, Cap. Senior.

A. D. Joannes Cornclius de Moy, Secretarius.

A. D. Joannes Judocus Kramer.

A. D. Joannes Stafford.

A. D. Petrus Guljelmus Cavellier ab Adrichem.

A. D. Wilhelmus van Leeuwen.

A. D. Joannes Cartel.

A. I). Josephus Maju.

Piiu 83 1771, 28 Maji hab. e. extraordinaria cong. Cap. Cath.

Eccl. H. in aed. Amp. DuE Roeper, Senioris Capituli,

pr. o. DD. cap. exc. A. D. Kramer, propter temporis

augustiam legitime impedito. Electus est unanimi suU'ragio

in Vicarium Generalem Sedis Harl. vacantis et Capit.

Cathelr. Harlemensis Decanum , loco Amp. Dni J. S. H.

Oem, Vicarii Generalis et Cap. Decani, 25 hujus pie

defuncti, Amp. Dnus Joannes Stafford. Distr. A. D.

De Moy unie. cap. 25 flor. ex pio legato Amp. Dni Oem.

1) llicr begint in de Acfa Capitula de liand van den kanunnik SlalTord.
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Distr. insuper A. D. Cavellier reil. medii anni ex oblig.

Saxon. Unanimi voto insuper resolutiim est, ordinariain

Capituli congregationem vernam ,
liucusque propter mor-

buni A. D. Decani p. m. dilatam , 26 Junii habendam esse.

26 Junii habita est Ilarlemi, in aed. A. D. Dec. Cap,

Cath. H. congregatie ord. verna pr. o. DD. cap. Unani-

miter resolutnm est, in jn'oxima congreg. autumnali eli-

gendum novum canonicum in locum Amp. D. Oem. ')

Praeterea Amp. D. Decano commissa est cura scribendi Pag. 84.

Romam, ut Illmum Dnum Del Mare certiorem reddat

de morte A. D. Oem, ac de sua in ejus locum electione.

Distr. A. D. Dec. singulis cap. 20 florenos. Insuper per

Amp. D. De Mooy , A. D. Decano tradita sunt novem

numismata argentea, in memoriam obitus A. D. Oem,

ex affectu Nobilis ejus Familiae singulis DD. capitulari-

bus distribuenda ,
quae et distribuit D. Decanus.

Eodem die Amp. D. De Mooy, Collegii Divae Pul-

cheriae Provisor , ad exemplum praedecessorum suorum

elegit sibi comprovisorem dicti Collegii in locum Amp.

D. J. S. H. Oem defuncti, Amp. D. Joannem Stafford

Capituli Decanum et Begginagii Harlemensis pastorem ,

1) Hier vindt men onder aan Je bladzijde bijgeschreven als volgt:

Gi'z. voor zegel ie Amsterdam, twaalf Jjjril 1815 N. 9351 eti geretji.

aldaar tenzclfden dage fo 19, S^'<» 75. Ontv. met de versch. achttien stuioers

vijf penninjen.. Zegel f — 6 — 5.

Croiset. Reg. „ — 12 —
ƒ — 18— 5.

Het schijnt dat de Haariemsche Kanunniken , toen in het jaar 1815 het

overlijden gevreesd werd van den Kanunnik Stafford , die in de hierboven

beschrevene Kapittelvergadering tot Vicaris generaal en Deken benoemd was,

er op bedacht werden, (wegens de vroeger oudervondtne moeielijkheden

met de Jansenisten. Vergelijk afl. 2 van dit Deel der Bijdr. bl. 308— 14)

de benoeming van den Vicaris behoorlijk en wettig te doen registreeien.

En zóó zullen we ook in het vervolg gthandeld vinden bij de benoemingen,

gedaan in de jaren 1810, toen Stafford , in zevenentachtig-jarigen ouderdom

overleden was, in 1817, 1827 en 1841.



350

qui approbante et applaudente toto Capitulo oniis hoc

beiii^ne acceptavit.

1771, 8 Octobi'is , liab. e. cono;. Cap. Catli. H. ord.

autumnalis, pr, o. DD. cap. Electus est Anip. D. F. van
Ester, pastor Hornae et Archipresbyter Hornanus , Ca-

nonicus capitularis in locum Amp. D. J. S. H. Oem, 25

Maji pie defuncti. Distr. A. D. Dec. red. ex obli'i:;. Sax.

Pag. 85. Distr. insupcr A, D. Dec. unie. cap. 20 flor. Unan. voto

resol. ut darentur 50 fl R. D. pastori in Bovenkarspel

,

50 pastori in Munnikendam , 50 pastori in INledenblik,

50 pastori in Lammerschagen, 50 R. D. Palen et toti-

dem R. D. Van Weert. Insuper resolutum est ut da-

rentur 50 fl. philosopbo Nanning. Praeterea statutnm est,

ut tradatur A. D" Cautel obligatio Medenblicana ƒ 6000,

qui dignabitur Medeiiblicam tendere et curare ut illa

adscribatur nomini Decarii. Hanc obligationem nomini nieo

adscriptam Ampl. Dnus Cartel 10 Decembris mihi, Alk-

mariae existenti, reddidit.

17 72, 5 Maji hab. e. Cap. Cath. H. cong. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. Introductus est Amp. D.

FoLCUiNL'S Van Ester , in ultima congregatione electus.

Deliberatum est de litteris per Amp. D. van Burik ad

Capitulum datis, quibus proponit Capitulo tamquam me-

dium quo concordia rcsarciatur, ut capitulares deponant

Pag. 80. nomen Capituli Cathed. Eccl. Ilarl. Resolutum est, ut

A. D. Decanus conferat de hoc negotio cum A. D. van

Burik, eique exponat, nil Capitulo magis cordi esse

,

quam pax, concordia et bonum Ecclesiae nostrae , eique

exponat medium lioc propositum capitularibus illicitum

esse, ac, destructo Capitulo, Ecclesiae nostrae ruinam

inevitabilem esse; verum si alia media idonea inveniri

possint, nos ex cordis intimo pacem et concordiam desi-

derare, ac paratos esse, in hunc finem pro viribus quid-
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quid iicitum et honestum est praestare. Distr. A. D. Dec.

red. ex oblig. Sax. et insuper unie. cap. 20 fl. Deinde

A. D. Decanus tradidit cuique Capitulari nuniisma arL!;en-

teum in Memoriam Amp. D. Jacoei de Roeper ,
25

Martii 1772 pie in Domino defuncti.

1772, Octob. 6. Ilab. e. Cap. Catb. Harl. concr. ord.

in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. exc. A. D. P. G. Cavel-

LIER, Unanimi voto electus est R. A. D. TheodoruS

Baasjen, pastor in Crommeniedijk, Canonicus capitularis,

in locum Amp. D. Jacobi de Roeper, 25 Martii 17 72

pie in Domino defuncti. Reddidit A. D. Dec. rationem

commissionis , sibi in ultiuia congregatione commissae ,

nimirum sese exposuisse AA. DD. Van de CAPELLE,Pag. 87.

WijNOUTS et Van BüRIK
,
quod Capitulum Harlem. sit

antemurale contra Jansenistas , atque ex Capituli conser-

vatione Collegii nostri , adeoque et totius Missionis nostrae

pendeat conservatio; nti patet ex lite, quam seculi hnjus

anno 24 contra Jansenistas, sufFragante jure Capituli, coram

tribunali supremi Consilii Hagae-com. lucrati sumus. ')

Nos itaque salva conscientia Capituli nomen deponere non

posse; ut tamen pateat quam nobis cordi sit pax et con-

cordia, para tos nos esse, quantum in nobis est A. D.

Archipresbytero opem ferre, ubi res subsidium pecunia-

rum postulabit, sic tamen ut cessent injustae illae vexa-

tiones, quibus tanto tempore gravati sumus. Haec animi

nostri promptitudo quam grata fuerit DD. praefatis, patet

1) Hier is te vergelijken bl. 298 van liet 8"" deel Avzex Bijdruffen, waar

men zien kan, dat het zeer onjuist is, wat hier gezegd wordt. Het Kapittel

heeft zijn proces tegen de Jansenisten niet gewonnen ; de zaak is niet door

eene rechtspraak of vonnis uitgewezen ; maar door de bemoeiingen van de

Universiteit van Leuven en den Kardinaal Aartsbisschop van IMechelen zijn

de Jansenisten er uitgezet en is het Collegie Pnlcheria aan den reciitinatigcn

eigenaar, het Kapittel, teruggegeven.
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ex littoris I). VAX BuRiK, 3 Julii ex Noordwijk ad A.

D. Decanum datis. ')

Distr. A. D. Decanus red. ex oblig. Sax. Distr. insuper

Pag. 88. A. D. Dec. unie. cap. 20 flor. et IH asses. Unan. voto

resol. ut darentur 50 fl. R. D. pastori in Monnikendam,

50 R. D. pastori in Medenblik , 50 R. D. Ratelmax
,

50 R. D. Van Weert, 50 R. D. Palen, 100 D. Nan-

ning et jiro sacerdote quodam poenitentiani agente 30

floreni.

1) Tut beter verstand van deze onderhandeling, aeliten wij het niet ou-

dienstig, uit andere beseheidcu te dier zake, in het Arehief van het Bisdom

van Haarlem berustende, hier een en ander bij te voegen. De aanmatigin-

gen der Kapittelheeren , de wijdsche titel, dien zij zich gaven van Amplissimi

Boniini, hun beweren (zie hierboven in de Acten van 5 Mei 1772) dat hun

Kapittel onontbeerlijk was voor de Kerk eu de ITollandsche Missie — dit

alles zelte bij velen kwaad bloed; er was eene rampzalige tweespalt onder

de Geestelijkheid ontstaan. De Aartspriester van de Capelle, krachtig gesteund

door den ijvcrigen Pastoor van Noordwijk, Joannes van Burik (zóó wordt

hij iu de Acta Cup. genoemd; zijn opvolger Pastoor Sonjee, noemt hem

in zijnen Status Missionis Buerigh) en den onder-Aartspriester (zooveel als

Deken) van Kennemcrland , Joannes Baptist Wijnouts, Pastoor te Overvecn,

stelden alle pogingen in het werk om tot eene verzoening met het Kapittel

te geraken. Vooral werden zij daartoe aangespoord, wijl de Aartspiicster

het plan had opgevat tot stichting van een fonds voor behoeftige pries-

ters, in der voege als reeds door den Apostolischen Vicaris Rovenins

onder den naam van Olla Sacra was opgericht, dat echter te niet was ge-

gaan. Daartoe achtte hij de medewerking van het Kapittel weuschelijk.

Uit bovenstaande .Akten der Kapittclvergadering van 6 October 1772 zien

we dat het Kapittel , ofschoon geenszins in het voorstel van den Aarts-

priester c. 8. willende treden, zich toch bereid verklaarde hem behulpzaam

te zullen zijn, als het op geldelijke bijdragen aankwam. Dit «as voor het

oogenblik genoeg en werd dan ook iii dank aangenomen. Daarop besloot

de Aartspriester zijn plan door te zetten ; en werkelijk gaf hg reeds den

3 April 1773 in een rondgaandeu brief aan de Geestelijkheid kennis van

de oprichting cener Societas pro nubis et posteris. Door Mgr van Vree z. g.

bij zijn Mandement van 17 Juli 1854 opnieuw geregeld eu op meer vasten

voet gezet, blijft die gelukkige instelling altijd nog in het Bisdom van

Haarlem voortbestaan onder den naam van Fonds pro nobis et posteris, dat

als voortzetting van de Societas door den Aartspriester van de Capelle op-

"ericht, den 8 October 187i zijn honderd-jarig bestaan moeht \icren.
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1773, Apr. 27, hab. e. Cap. Cath. H. cong. in aed.

A. D. Dec. pr. o. DD. caji. exc. A. D. Cavellier, im-

pedito , et D. BaaSJEN , in praecedenti conareuatione

electo. Distr. A. D. Dec. red. ex oblii:. Sax. Distr. in-

super A. D. Dec. unie. cap. 20 fl. Resol. ut dentur 30 fl,

pro sacerdote quodam poenitentiam agente. Contulit A. D,

Van Ester ƒ .'U)0 pro oblig. Sax.

1773, Octob. 5. Hab. e. Cap. Cath. II. cong. in aed.

A. D. Dec. pr. o. cap. exc. A. D. Cramer impedito; et

introductus est A. D. Theodorus Baasjen in penultima

congregatione electus Distr. A. D. Dec. red. ex oblig.

Sax.; et insuper cuique cap. 20 fl, Unan. voto resol.,

ut dentur 50 fl. pastori in Munnikendam , 50 past. in

Medenblik, bO past. in Lam merschagen , 50 past. in

Schorel et totidem past. in Hem et Venhuisen. Insuper

resol. ut dentur 300 fl. past. in Pijnakker, pro reaedifi- Pa^. 89.

canda domo pastorali et ecclesia nuper in cineres redacta.

1774, Apr. 19. Hab. e. Cap. Cath. H. cong in aed.

A. D. Dec. pr. o. cap. exc. A. D. van Ester, impedito.

Distr. A. D. Dec. red. ex oblig. Sax. et ins. cuique cap.

20 fl. Dati sunt ƒ30 pro sacerdote poenitentiam agente;

contulit quoque A. D. Baasjen ƒ 300 pro oblig. Sax.

1774, Octob. 4. Hab. e. Cap. Cath. H. cong in aed.

A. D. Dec. pr. o. cap. exc. A. D. Van Leeuwen, infir-

mitate impedito. Distr. A. D. Dec. red, ex oblig. Sax. et

ins. cuique cap. 20 fl. Dati sunt 50 fl. pro past. in Moni-

kendam, 50 pro past. in Schorel, 50 pro past. in Lam-

merschagen, 50 pro past. in Hem et 20 ad alias pias

causas.

1775, Maji 9. Hab. e. Cap. Cath. H. cong. ord. verna

in aed. A. D. Decani pr. o. cap. exc, A, D. Cramer,

infirmitate impedito. Distr. A. D. Dec. red. ex oblig. Sax.

et ins, cuique cap. 20 fl.

Uljdragcii Gcscli. Bisd. v. Uaarlcm XVIh' Deel 23
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PnL'. 90. 1775, Octoh. 3. Hall. e. Cap. Catli. H. cong. in aed.

A. I). Dec. pr. o. DD. cap. exc. A. D. Cavellikr. Distr.

A. l). Dec. red. ex obl. Sax. ot ins. cuique cap. 20 fl.

Dati sunt 50 fl. pro past. in Munnikemlain , 50 pro past.

in Lammerschagen et 50 pro past. in Hem et Venhuizen.

1776, Apr. 26. Hab. e Cap. Catii. H. cong. onl. verna

in aed. A. D. Dec. pr. o. DD. cap. Distr. A, D. Dec,

red. ex obl. Sax. et ins. cuique cap. 20 H. Dati s. 50 fl.

pro past. iu de Quakel et 100 pro past. in IMunniken-

dam. Unan. voto electns est R. A. D. Petrus Top, pa-

stor in Outdorp, Canonicus capitularis in locum Amp.

D. VoLQuiNi Van Ester, 7 Novembris 17 75 pie in

Domino defuncti.

17 76, Octob. 8. Hab. e. Cap. Cath. H. cong. ord.

autumnalis in aed. A. D. Dec. pr. o. DD. cap. exc. A.

D. Cavellier, impedito. Introductus est A. D. Petrus

Top, in uit cono;. electus. Distr, A. D. Dec. red. ex

obl. Sax. et ins, cuilibet cap. 20 fl. Dati sunt 100 fl. pro

past. in Munnikendam, 50 pro past. in Lammerschagen,

et 50 pro past. iu Hem et Venhuizen. Contulit quoque

A. D. Top ƒ 300 pro obl. Sax.

Pag. 91. 1777, Apr. 17. Hab. e. Cap. Cath. Eccl. H, congr.

ord. verna in aed. A. D. Dec. pr. o. DD. cap. exc. A.

D. Baasjen, infirmitate imp. Distr. A. D. Dec. ex obl.

Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 20. Dati sunt ƒ 50 pro missio-

nario in de Kuindert.

1777, Oct. 7. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. aut.

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. De Moy, Cramer

et Tor, infirmitate imp. Distr. A. D. Dec. red. ex obl.

Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 20. Dati s. ƒ 50 pro past. in

Lammerschagen, ƒ 50 pro past. in Ilpendam et totidem

pro missionario quodam in Frisia orientali.
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Dec. 23. Deputati sunt ad A. D. Decanum DD. Pelt

et Botinans , Janseiiistaniin in urbe Harlemensi ]iastores,

iit mortem Dni Stiphout praotensi Ilarl. Rpiscnpi , Duo

Decano sio;nificarLMit. Quibus responsum est nos ünum

Sti[)hout numquani pro Episcopo IJarlemensi habuisse

,

nee quidquam iiobis et ipsis coiiiiiuine esse
,

quamdiu

deplorando suo sclnsmati inhaerent. Hanc occasionem ar-

ripui '), ut jpsos schismatis convincerein , ac exliortarer,

ut ad unitateni, a quo deviando recesserunt
,
poenitendo

redirent.

1778, Jan. 5. Deputati sunt a praetenso Archiepiscopo

ültraject, iidem DD. Pelt et Botrnans, ut A. D. Decano

insinuarent, niemoratum Pseudo-archiepiscopum jure (uti

praetendit) sibi devoluto constituisse in Vic. Generalem

Sedis vacantis Harlemensis Dnum Joachhn Berveling, qui Pag. 92.

Amstelodami suorum pastorem agit , ac omnibus niandare,

nt eum pro Vic. Gen. habeant et venerentur. Quibus

responsum : nos contra praetensam hanc et inanem insti-

tutionem omni modo ])ossibili protestari, primo, quia

praetensus Archiep. Ültraject., utpote excommunicatus

,

omni jurisdictione privatus est ; secundo, quia dictus Ber-

veling, utpote schismaticns , hujus muneris incapax est;

et tertio quia defunctus Stiphout, quantumvis sibi tituluin

Harlemensis Eccl. inaniler arrogare praesumserit, tarnen

sedem Harlemensem numquam implevit et consequenter

sedes haec per mortem ejus vacare non potest, Cumque

interrogarent , num Capituium Vicarium constituisset

,

responsum est, id minime ad ipsos , utpote ab Ecclesia

separatos, spectare. Et rursum eos ad submissionem et

roccnciliationem adhortatus sum.

Jan. 19. Tradita est D. Decano, pro DD. Wijnouts,

1) Het is (Ie Deken Stafford zelf die de notulen schrijft.
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pastorem in Ovcrvoen ac Kcniiemariao Archiprcsbyterum

et J. B. Schuit, past. Ilarlcini, schedula tenoris se-

quentis :

Conceptus unionis intcr membra dirigciitia Societiitis et

membra Congrcgationis Uarlemensis, ex eommissionc Amp.

Doraini Van De Capelle , Hollandiae ac Zelandiae Arclii-

presbyteri
, per Aniplii&s. Doininos Joannem van Burick

et J. B. Wijnonts et Kcv. Dnum Joancm Bapt. Schuit

,

propositus.

Pflfr. 93. 1.

Omnia meml)ra utriusqne Societatis debent uniri et constituere

unum Corpus in bonura Missionis nostrae Batavae.

2.

Cum tarnen numerus persouarum nimis sit extensus, utraque

Societas sihi duo membra assuraet , (jiii in initio repraesenlabunt

pro corpore utriusqne Societatis.

3.

Vacante loco per obitum alicujus ex utroquc corpore, non de-

bet nee potest novus assumi , sed loens vacinis debet repleri per

membrum altcrius corporis ; excipe tarnen si snbdelegati munus

poneret in quibasdam casibus obstaculuni.

4.

Omnia, quac utraque Societas possidet, in uinini funduni po-

nentur, et secundum rcgulas Societatis pro nobis et postcris ca

debent dirigi; attamen , si contralientibus placuerit, deceret, ex

Congregatione Harlemensi Thesaurarim et Scribam assumcro, ut

rautuo adjutorio cum Thcsaurario et Scriba Societatis pro nobis et

pastoris in commune Missionis bonnm laborent.

5.

Dirertio Collegii lloUatidici manebit penes Kcv. Dominos Pro-

visores Stafford et De Moy, ita tamen, ut illi praedicti Domini

assumant in Provisorem Amplissimum Hollandiae Archipresbyte-

Pag. 94. i'»ïn> nunc et in tempore existentem , et in posteruni, uno de-

mortuo, stalim unus ex merabris Societatis uuitac eligatur, qui

in defunili Jocum succcdat.
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6.

Si per mortem vacet muniis subdelegati Archipresbyteri, prac-

ferentiam dabit Archipresbyter Hollandiae membris Congregationis

Harlemeusis.

possessione siiorum annuonim redituum ; ast raortuo uno niern-

brorum, debent proventus illi poni in olla Societatis. Si quis

aiitern membroruin in boniim Societatis lios reditus ccdcre velit,

ipsi honor et gloria.

Hujus copiae concordantiam cuiu originali testor

Actiim Harlemi J. Stafford, Cap. Cath.

22 Jann. 1778. Eccl. llarl. Decanus, Protonot Apost.

17 78, Maji 5. Hab. e. Cap. C. E. H. ord. verna, in

aed. A. D. Dec. pr. o. DD. cap. exc. A. D. Ceamer ,

iiifirmitate inip. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. Sax. et

ins. CU il. cap. /* 20.

Deliberatum est de siipramemorato conceptu unionis

,

qui uiianimi voto rejectus est, cum pateat eum in Capi-

tiili destructionem unice tendere. Eadem die ad Capitulum Paj

destinatae sunt litterae, quarum copia authentica sequitur.

Inscriptio erat : Pluriinnm lleverendo Domino

JoANNi Stafford ; caeterisque

Reverendis Dominis Congregationis

Harlemensis etc. etc.

Plurimum Keverendi Domiiii.

Cum niiper a nobis schema quoddam Rev. Domino Stafford sit

comraunicatum
,

jiixta quod inter membra Societatis erectae et

membra Congregationis Jlarlemensis inire animus est unionem

quaradam in commune tolius Missionis nostrae bonum , dignum

judicavinius coram vobis omnibus sinceram mentem nostram aperire.

Nou quaerimus quae nostra sunt sed unice Missionis bonum
;

et ccrte quis est nostrum omnium, qui non ignorat
, quod con-



35S

cordi.i ros ]);irvac cresoaiit, discordia vcro rcs iiiaxiniac dilahiui-

tur. Nos , in quantum in nobis fuit, seuipcr ainicitiam vobiscuin

colimus, et in omni cventu eam foveuius ; altamen non omnium

nostrorum sacerdotuni idem est aiiimus. Multi vos (invitis vobis)

scommatil)us sunt persecuti et unicum Capituli noincn eis bilem

I'iii: 'JC. movit, uti ex multis ante praelo datis libellis patet , et quam

odiosum hodiedum sit apud aliquos, vos , vosnietipsi, quotidiana

(,'xpericiitia edoceinirii , et illa tadcra niai^i-itra lioccc tempore et

prioribus temporibus uobis omnibus conipertum est, per disso-

nantiam sacerdotum saecularium liiijus 1'atriae floiem Missionis

nostrae flaccessere , cum interim sacordotes alii liue vocati , ut

nobiscum in vinea laborent
,

quaerant quae sna sunt , et liinc

media inveniant quibus possint dilatare philactcria sua iii maxi-

mum detrimcntiim stationum saecularium sacerdotum. Inveniunt

hi praedicti suos fautores , et Patronos , invitis quamquam , et

sese semper opponentibus Archipresbyteris nostris.

Et certe, Fratres Charissimi, nobiscum animo perpcnditc : ijuis

nostrae Missionis splendor?
,
quae exterior facies ? quae hicrarehia

ecelesiastica ? pupilli absque matre , caput cum exigua auetoritate

ecclosiastica, Sacramentum Confirraationis cpiasi abolitum, et alia

uiuUa , ([uae cnarrare omnia longum forct , miiiu«que fortc incir-

cumspcctum. Cont'ractum caliceiu nullus nostrum potest rostaurare;

et cum forte oocasio se pracsentarot Missionem nostram in pri-

stinum suum splcudorem restituendi
,

quis nostrum haec serio

mcditatur? Et cogitanti quidem ei media desunt , cum non omnia

membra in unum corpus coalescant. llaec animis nostris volvi-

mus , haec meditamur ; et nulluiu nobis supcrcst remedium, nisi

ut in unum eoalescamus , ad hoc vos iterum iterumque invitamus.

Si olim per superiorum mandatum uniti sunt Geervliet en Heyloo

ad erigendum lOpiscopatum llarlcmensem , uniamur et nos lil)cra

Puk. 07. et spontanea nostra voluntatc , ad eri!j;cndun) Vicarium A])OStoli-

cum. Si quae diflicultates circa bona
,

quae vestrae directioni

commissa sunt, obveniatit, per mutuum convcntum, si non omnium,

saltcui alicpiorum hac tolli poterunt. Si qui bcrupuli , si quae con-

scicntiae anxietates torquent, utrum libere talis unio ineunda sit,

cxposcamus judicium Eximiorum Theoloü;orum Lovauicusium, (pii

suramopere dcsiderant, ut quidam ex illis scribit , ut inchoatum
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illiid salutarc opus exoptatum obtincat fiiicm. Et vos nobisciim

allaborate , ut in uuitatc spiritus et nicntis opus hoc consuiua-

mus [sicj. Deus unionis et pacis sit vol)isouui.

Orani vencratioiic subsoribiinus.

Plurimum llcvercudi Poniiui.

Jiailemi, 4, Maji Faaiuli vcstri obsequiosissiini

'in^. Nomine mcmbroruiu dirigentium Societatis

Et crat signatum : Joan. Bapt. Scuüyt , Scriba Socielatis.

Hujiis ('opiac ooncordatiam cum originali testor.

J. Stafford, Cap, Catb. Eccl.

Actum ITarlerui

,

Harl. Decauus , Protonot. Apost.

6 Maji 1778.

Epistola haec in congregatione praelecta fuit, ac judi-

catiim eain non mereri, ut litteris ei respondeamus.

1778, Oct. 6. Hab. e. Cap. C. H. congr, ord. aut. in Pag. 98.

aed. A. D. Dec. absentibus AA. DD. De Moy, Cramer

et Maju, infirmitate impeditis. Distr. A. D. Dec. red.

ex obl. Sax. et ins. cuil. cap. florenos viginti. Dati siint

ƒ 50 pro past. in Schorel , et 50 pro past. in Ilpendam

ac totideni pro past. in Lammerscliagen.

1779, Apr. 20. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. abs. AA. DD. De Moy et Cramer,

infirmitate imped. et A. D. Baasjen. Distr. A. D. Dec.

red. ex obl. Sax. et ins, cuil. cap. quindecim flor.

Oct. 5. Hab. e. Cap. C. E. H. congr, ord. aut. in

aed. A. D. Dec. abs. AA. DD. Cramer, senio et Baasjen

morbo impeditis. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. Sax et

ins. cuil. cap. 15 flor. Post redditum computum dati sunt

ƒ 50 pro past. in Schorel, et totidem pro past. in Ilpen-

dam; ac ins. / 150 ad restaurandum ornamenta pauperis

ecclesiae in VVoggenom.
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Pnir. 'J9. 1780, Apr. 11. Hab. e. Cap. C. E. H. conar. onl.

verna , in aed. A. I). Dec. absent. AA. DD. Cramer
,

senio et V^an Leeuwex infirmitate impeditis. Distr. A.

D. Dec. red. ex obl. Sax. et ins. cuil. cap, 15 flor.

Oct. 3. Hab. e. Cap C. E. H. congr. ord. aut. in aed.

A. D. Dec. abs. AA. DD. De Moy , Cramek et Cartel

leoitime impeditis. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. Sax,

et ins. cuil. cnp. ƒ15. Dati sunt ƒ 50 pro past. in Ilpen-

(lani, ƒ 50 pro prcsbytero indigeiite ad reconimendationein

A' D' Cavellier, et ƒ ."300 pro past. Bommeu, et / 50

pro past. in Schorel.

1781 , Maji 8. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. De Moy, Cramer

et Vax Leeuwen legit. imped. Distr. A. D. Dec. red.

ex obl. Sax. et ins. cuil. cap. 15 flor.

Oct. 2. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. aut. in aed.

A. D. Dec. absent. AA. DD. De Moy, Cramer, Cavel-

lier, Van Leeuwen et Maju, infirm. imped. Distr.

A. D. Dec. red. ex obl. Sax et ins. cuil. cap. 15 flor.

Dati sunt ƒ 50 pro past. in Schorel et ƒ 50 ])ro past. in

llpendam.

Pa>r. 100. 1782, A\)Y. 10. Hab. e. Cap. C. E. H, congr. ord.

verna, in aed. A. D. Dec. abs. AA. DD. De Moy,

Cramer, Van Leeuwen et Baasjen , infirm. imped.

Distr A. D. Dec. red ex obl. Sax. et ins. cuil cap. 15

flor. Dati sunt octoginta quatuor fl. i)ro sacerdote quodam

indigente ad recommendationem A. D. Cavellier.

Oct. 8. Hab. e. Cap C. E. H. congr. ord. aut. in aed.

A. D. Dec. abs. AA. DD Cramer et Baasjen infirm.

imped. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. Sax. et ins. cuil.

cap. 15 fl. Significavit A. D. Dec. DD. capitularibus, sese

recejjisse legatum morte Dni [leijmenherg ad Capitulum

devolutuui, qun legato Capitulo Ilarlomensi acquisita est
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collatio Vicariae, fundatae per Catharinam Bijne; et oniiiia

hac spectantia Capitulo exposuit. Dati / 50 pro past. in

Wijk aan Zee, ƒ50 pro past. iii Schorel
, ƒ50 pro past.

in Ilpendam et ƒ 50 pro past. in VVognom.

1783, Maji 6. Hab e. Cap. C. E. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. DeMoy, Cuamer

etCAVELLiER, infirm. iinped. Distr. A. D. Duc. red. ex

obl. Sax. et ins. cuil. cap. 15 fl.

Oct. 7. Hab. e. Oap. C. E. H. congr. ord. autumn. in

aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. De Moy et Ckamer

infirm. imped. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. Sax. et ins.

cuil. cap. 15 fl. Destinati sunt ƒ 50 pro past. in Wijk

aan Zee, 50 p. past. in Wognom , 50 p. past. in Ilpen-

dam, 50 p. past. in Hem et Venhuizen, 50 p. past. in

Schorel et 1 50 pro reparando pastoratu Wioringano.

1781, 27 Apr. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. Pau;. 101.

verna, in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Cavellikr

et Van Leeuaven, infirm. imped. Distr. A. D. Dec. red.

ex obl. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ15, et cuilibet aureum,

valoris septem florenorum, ex dispositione A. D. Cra3Ier

p. m. In Secretarium Capituli electus est A. D. Maju

in locum A. D. De Moy p. m. Cum per obitum A. D.

De Moy vacaret munus Provisoris D. Pulcheriae Lovanii,

et per hyemis rigorem non liceret convocare capitulares

,

A. D. Dec. 1 5 Febr. per litteras expetivit vota omnium

capitularium
,
qui omnes unanimiter responderunt , assu-

mendum esse in vacantem Provisoris locinn A. D. G.

Cavellier Van Adrichem, quae electio hodie unanimi

voto confirmata est. In locum A. D. Cramer, 1 I Decem-

bris 1783 pie in Domino defuncti, electus est R. A. D.

Joannes KocK, pastor in den Vogelenzang, et in locum

A. D. De Moy, 4 Febr. 1781- pie in Domino defuncti,



K. A. D. E\ 1 liAiiDUS Beuxardus Ckamer, pnstor in

BiiitenvelilLTt.

N.B. Ilis peractis significa vit A. D. Decanus Capitulo,

sese A. D. Cavellieu, coiiprovisori suo, tradidisse cata-

logum seu indicem specificum omnium oblifrationum , ad

Collegium D. Pulcheriae spectantium
,
quas qua Provisor

sub sua administratione habet, et similem catalogum se

ab A. D. Cavellier recepisse. Propnsuit quoque A, D,

Decanus Capitulo, an non expediat statuei-e, quod AA.

DD. Provisores dicti Collegii in postenam sibi invicem

ejusmodi cataloguni tradere teneantur; itam an non ex-

pediat statuere
,
quod A. D. Decanus teneatur A. D. Vice-

decano tradere similem catalogum omnium obligationum

quas qua Decanus sub sua administratione habet. Et una-

nimi voto statutum est, utriimque liunc articulum in po-

steriim inviolabiliter ubservanclum esse.

Paur. 102. 1781-, Oct. 5. Hab. e. Cap. C. E. H congr. ord. au-

tuninalis, in aed. A. D. Dec. pr. o. DD. cap. Introducti

sunt AA. DD. Joannis Kock et Everardls Bernar-

Dus Cramer, in praecod. congr. electi. Distr. A. D. Dec.

red. ex obl. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Dati sunt ƒ50

]). past. in Wijk aan Zee, ƒ 50 p. past. in Woggenom,

ƒ 50 p. past. in Ilpendam, ƒ 50 p. past. in Hem et Ven-

huizen et ƒ 50 p. past. in Schorel. Capitulo significave-

runt AA. DD. Provisores, cum metuenduni sit, ne aula

Bruxellensis ') forte decretura sit inspectionem bonorum

temporalium omnium collegiorum Lovanii existentium,

sese Praesidi CoUcgii nostri interdixisse , ne cuiquam sine

expresso Provisorum consensu , Collegii nostri statum

exponat. Quod a Capitulo approbatum est. Insuper una-

1) Namelijk van Keizer Joseph II. Zie de verhandeling van den Hoog-

Eerw. Heer Vregt -. over De vroegere Collegien of Seminaricn... voor de

II. Missie, in lift VIII'" Ikd duzcr Bijdragen, bl. 33? volg.
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ninii voto resolutum est, demandandum esse DD. Provi-

soribus, ut, si circa Collegium difficultates oriri coutin-

gat, suo et Capituli nouiine pro re nata prospiciant, ne

Collegium uostrum detrimentum patiatur, Insuper demau-

datum est A. D. Capituli Secretario, ut ad requisitionem

DD. Provisorutn hujus resolutiouis nctuiii sub Capituli

sigillo ipsis expcdiat.

Insuper exposuit Capitulo A. Dnus P. G. Cavellier

Van Aürichem, Vicedecanus et D. Pulcheriae Provisor,

reditus, ab Amp. D. Wandelman pro houorario 150

missarum relictos , tam exiguos esse , ut nenio se hoc

onere gravare velit; re itaque mature perpensa , statutum

est pro lionorario dandas esse duodecim asses.

1785, Apr. 1-2. Hab. e. Gap. C. E. H. congr. ord.

verna, in aed. A. D. Decani, absent. A. D. Van Leeuwen

infirmitate imped. et A. D. Cartel. Distr. A. D. Dec.

red. ex obl Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Unan. voto

electus est in locum A. D. Petri Top, 13 Febr. 1785

pie in Dno defuncti. R. A. D. Everardus Petrus Van

De Aa, pastor in Zaandam.

1785, 4 Oct. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. in Pag. 103.

aed. A. D. Dec, pr. o. DD. cap. Introductus est A. D.

Everardus Petrus Van Der Aa , in praec. congr.

electus. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. Sax. et ins. cuil.

ca]), ƒ 15. Dati sunt ƒ 50 p. past. in Wijk aan Zee,

ƒ 50 p. past. in Woggenom
, ƒ 50 p. past. in Schorel

,

ƒ50 p past. in Ilpendam
, ƒ 50 p. past. in Hem et Ven-

huizen et / 50 pro R. D. Hulstman, aegroto, et ƒ 50

p. past. in de Helder. Cum ab Amp. D. Archipresbytero

audiverim , pastorem in de Helder noluisse recipere sub-

sidium ab 011a Sacra
,
judicavi hoc subsidium ipsi ofFeren-

dum non esse.
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1786, 9 Maji. Hab. e. Cap. C. E. II. con^T. ord. verna,

in aed. A. D. I)ec. pr. o cap. exc. A. D. Van Leeuwen

infirm. iniped. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. Sax. et iris.

cuil. cap. ƒ 15.

3 Üct. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. autumnalis,

in aed. A. D. Dec. pr. o. DD. cap. Distr. A. D. Dec.

red. ex obl. Sax. et ins. cuil. cnp. ƒ -ZO. Destiiiati sunt

/ 50 p. i)ast. in Ilpendam, ƒ 50 p. past. in Hem, ƒ50

p. past in Schorel , ƒ 50 p. past. in ^Vijk aan Zee et

totideni p. past in Wognom.

1787, 21 Apr. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord.

verna, in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van Leeuwen

et Baasjen, legit. imped. Distr. A. D. Dec. red. ex obl.

Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Resolutiun est, ut D. Deca-

nus vendat majorem parteni obligationuni Saxonicaruin ,

et sunimam liinc provenienteni ad majorem censum cxponat.

Imlicta fucrar Cap. Catli. Harl. [congregatio] ordinaria

autunnialis in diem 2 Octobris ; verum cum undique arma

ac turbae grassarentnr, eam celebrare non licuit.

1788, 8 Apr. Hab. e. Cap. C. E. II. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. pr. o. DD. cap. Distr. A. D. Dec.

red. ex obligntionibiis quondam Saxonicis , et ins. cuil.

cap. 25 fl. Iletulit D. Decanus de statu Collegii D. Pul-

clieriae, cui, cum Praeses propter acerbiam temporum,

sibi fuga consnlere coactus fuit , remoto lectore, admi-

nistratorem provisionaliter DD. Provisores constituerunt

Dnum Antonium Kerstens , S. Theol. etjuris utr. liccn-

tiatum. ') Dati sunt 50 fl, p. ])ast. in Ilpendam, 50 p.

past. in Hem et Venhuizen. Unan. voto electus est in

locum A. D. Kok, 13 Jan. pie in Dno def. R A. D.

1) Men vergelijke andermaal de vcrliiimlcling, boven aaiifrcliaald. Bijdra-

(jen. Vil!'" Deel, bl. 353 volg.
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JOANNES Andreas Offerman ,
pastor orphanotrophii

Amstelodamensis.

7 Oct. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. autunin. in

aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van Leeuwen, Cartel

et Baasjen, legit. imped. Introductus est A. D, Offer-

man, in praec. coiigr. electus. Distr. A. D. Doe. red. ex Pag. 1U5.

obl. quondam Sax. et ins. cnil. cap. ƒ 20. Dati sunt ƒ 50

p. past. in Ilpendam, / 50 p. past. in Wijk aan Zee et

ƒ 50 p. past. in Wognom. Insuper destinati snnt ƒ 300

ad causam summopere urgentem.

Retulorunt AA. DD. Provisores de statu Collegii, et

quid egerint, ad restaurandam disciplinam oninino col-

lapsam. ')

Licet bona administrationi nostrae commissa , de jure

non sint subjecta oneri nummi vigesimi quinti, cum tarnen

magna obligationum copia adscripta sit nomini Domini

Decani, resolutum est, ne liic ex hoc capite incidat in

difficultates, ut de his nummus 25 solvatur.

Insuper resolutum est, ut Amp. D. Offerman dein-

ceps recipiat reditus Alkmarienses.

1789, 28 Apr. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna,

in aed. A. DD. ec. absent. AA. DD. Cavellier, Van
Leeuwen et Baasjen, infirm. imped. et A. D. Cartel,

aliunde excusato. Distr. A. D. Dec. red. ex obL quon-

dam Sax., et dati sunt ƒ L50 ad fineni urgentem. Re-

tulit A. D. Dec. de statu Collegii.

13 Maji. Hab. e. Cap. C. H. [congr.] extraord. in aed.

A. D. Decani, qui distr. cuil. cap. ƒ 10, et insuper ƒ 1 O

ex legato A. D. Cavellier. Absentes erant A. D. Van
Leeuwen, infirm. imped. et A. D. Cartel, aliunde ex-

cusatus. Electus est in Provisorem Divae Pulcheriae A.

D. J. Maju, in locum A. Dni P. G. Cavellier Van

1) Verg. Bijdragen VIII, bl. 354.
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Adriciiem, ó luijus pie in Duo dcf. et in Cnnoiiicum

Harl. R A. I). Lkonardls Kuytkxbroüwek.

Puk 106 17S9, o Oct. Ilab. e. Cap. C. II. coiinr. ord. antiunn.

iii aed. A. 1). Dec. |)r. o. DD. cap. exc. D. Caktel ex-

cusato. Introd est A. Diuis Kuytenbrouaver, in praec.

coiigr. electus. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. quond.

Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Dati sunt ƒ 50 p. past.

in Ilpendani, ƒ 50 p. past. in Wognoni, ƒ 50 j). past.

in Wijk aan Zee. Insuper distinati sunt ƒ -300 ad causam

sumniopere urgentem.

1790, 20 Apr. Hab. e. Cap. C H. congr. ord. vcrna,

in aed. A. D. Dec. absent AA. DD. Caktel excusato
,

Van der Aa impedito et ÜFFERiMAN infirmo. Distr. A.

D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15.

5 Oct. Hab. e. Cap. C, H. cong. ord. autunm. , in aed.

A. D. Dec. pr. o. DD. cap. exc. A. D. Caktel. Distr.

D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Dati

sunt / 50 pro past. in Ilpendam, ƒ50 p. ])ast. in Wog-

nom , et ƒ 50 p. past. in Wijk-aan-Zee.

1791 , 10 Maji. Ilab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna,

in aed. A D, Dec. absent, AA. DD. Van Leeuwen et

Baasjen infirmis et A. D. Caktel excusato. Distr. A.

D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins, cuil. cap. ƒ 15

Pn''. 107. 1791 , 4 Oct, Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. autunin.

in aed, A. D, Dec abs. AA. DD, Van Leeuwen et Van

DER Aa, infirm. imped. et A. D, Cartel aliunde excu-

sato. Distr. A. D. Dec. red ex obl. q. Sax. et ins cuil.

cap. ƒ 15. Dati sunt /' 50 pro eccl. Dni Steenbergen,

ƒ 50 p. past. in Ilpendam, ƒ 50 p. past. in Wognom
,

ƒ 50 p. past. in Wijk-aan-Zee et ƒ 50 p. past. in Hem
et Venhuizen.
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1792, 24 Apr. Ilab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van Leeuwen,

Baasjen et Van der Aa, infirm. iinped. et A. D. Car-

TEL, aliunde excusato. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. q.

Sax., et in.s. cuil. cap. ƒ 15, et cuilibet capitulari ƒ 1 1-

ex legato D. Maju p. m. Comniunicavit Capitulo A. D.

Dec. epistolani, quam 22 hujus ab A.D. Cartel ncce-

perat; ad quam negative respondendum unanimi voto re-

solutuni est. Cum per obitum A. D. Maju vacaret niu-

nus Provisoris D. Pulcheriae Lovanii, et per hyemis

rigorem non liceret convocare capitulares , A. D. Dec.

per litteras expetivit vota omnium capitularium, qui omnes

unanimiter responderunt, assumendum esse in vacantem

Provisoris locum Ainp. D. Offerman
,
quae electio hodie

unanimi voto confirmata est. In Capituli Secretarium

electus est A.D. L. Kuytenbrouwer , in locum D. Dni

J. Maju, 2 die hujus anni pie in Dno def.

N.B. De electione novi niembri Capitularis vide con-

gregationem autumnalem anni 1793.

1792, Oct. 2. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. autumn. Paz. 108.

in aed. A.D, Dec. abs. A. D. Cartel. Distr. A. D. Dec.

red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Dati sunt

ƒ 50 pro eccl. Dni Steenbergen, ƒ50 p past. in Ilpen-

dam
, ƒ 50 p. past. in Wognom, ƒ 50 p. past. in Hem

et Venhuizen et /50 p. past. in Warmenhuizen. Insuper

dati sunt ƒ 150 ad causam urgentem.

Retulit A. D. Dec, se ab Archipresbytero invitatum

ad colloquium cujus finis esset inter Capitulum fiarle-

mense et Societatem sinceram concordiam stabilire; qui

21 Sept. se hunc in finem Amstelodamum contulit , ac

ibidem cum DD. Archipresbytero, Hegeman, Offerman

et Cramer fraterne de praeviis ad hanc concordiam egit.

Ex parte Capituli deputati sunt A. D. Decanus et A. I).



368

Offkrman , qui cum Diroctorihus Socletalis liane con-

cordinin prosequantur. ')

179;5, Apr, Ifi. Hab. e, Cap. C H. con^ur. ord. verna,

abs. AA. DD. Van Leeuwen infirmitate ot Cartel

aliuiule excusatis. Distr. A. D. Dec. ex obl. q Sax. et

ins. euil. cap. / 15 Comnuinicavit A. D Decaiius Capi-

tulo qucrelas gravissimas, quas adversns Praesidem et

quosdam e Theoloois nostris protulit Excelleiitissimus

Doiuinus, uti et copias litterarum quas tam Nimtio quam

Praesidi de hoc negotio scripsit D. Decanus; et resolu-

tum est, in hoc negotio soUicite curanduni, ut et disci-

plina Collegii et jus nostrum sarta tectaque serventiir. ")

Insnpei' resolutum est, promovendam esse concordiam

cum Directoribus Societatis, ne dissensiones, quae hacte-

nus clerum diviserunt, in ruinam hujus Vineae tendant.

1) Er was nu blijkbaar meer ziu tut toenadering bij iiel Kapittel dan

vroeger. Zooals uit de volgende vergadering van 16 April 1793 blijkt, was

het den Kanunniken ernst, tot herstel van vrede en eensgezindheid op de

Missie mede te werken. In het Bisschoppelijk Archief berusten nog drie

verschillende plannen van overeenkomst tusschen het Kapittel en het Be-

stuur der Sociëteit /?;<? nohis et posteris. Twee daarvan zijn geschreven door

Stafford, en een door Offermans, beiden gedeputeerden van het Kapittel bij

de onderhandeling met den Aartspriester ten Hulscher c. s. Die drie plan-

nen komen, behoudens eenig versc-hil in sommige bijzonderheden, hierop

neder, dat de twee corporaties met elkander zullen verbonden zijn, maar

züó dat ieder op zich zelf blijft bestaan en zijne eigene goederen en fond-

sen behoudt en blijft beheeren. Twee leden van het Kapittel zullen ook lid

zijn van de Sociëteit pro n. et p. Het Kapittel zal den Aartspriester steunen

en zijn gezag handhaven. De Provisoren van het Collcgie Pulcheria zullen

geene beurzen begeven, geene wetten voor het CoUegie invoeren, zonder

eerst den Aartspriester te kennen; deze echter kan geen Provisor wezen,

wijl dit altijd een lid van het Kapittel zijn moet. Wat het Kapittel vroeger

aan arme Pastoors gaf, zal het nu in de Sociëteit brengen , maar er moet

bijgevoegd worden , dat die gift van het Kapittel is.

Of echter eeu dergelijke overeenkomst werkelijk lot stand gekomen is,

meenen wij te moeten betwijfelen : althans we vernemen er niets meer van
;

en het is toch moeielijk te denken, dat van zulk een gewichtig en heuge-

lijk feit niet 't minste spoor in de Archieven zou te vinden zijn.

2) Verg. «eder Bijdr. Vlll, bl. 381 volg.
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1793, 8 Oct. Hab. o. Cap. C. E. H. congr. ord. autunin. Pag. 109.

in aed. A. D Dec. abs. A. D. Caktel excusato. Distr.

A. D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15.

Destinati sunt / 50 pro past. in llpendam
, ƒ50 p. past.

in Wognom
, ƒ 50 p. past. in den Helder et ƒ 50 p. past,

m Warmenhuizen.

Retulit A. D. Dec. quid gestum fuerit ad restaurandam

pacem et concordiam in Missione. Cum jam cessarent ra-

tiones, propter qiias dilata fuit electie siiccessoris Amp.

D. JoSEPHi Majü, pie in Dno def. electus est R. A. D.

Hexricüs Francisous Hecking, pastor in suburbio Am-

stelodamensi.

1794, 6 Maji. Hab. e. Cap. C, E. H. cong. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. abs. A. D. Cartel excusato. Intro-

ductus est A. D, Hecking, in praec. congr. electus. Distr.

A. D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ15.

Communicavit A. D. Dec. Caj)itulo querelas injustas, ob

quas Superior Missionis Theologis nostris Sacros Ordines

conferre recusavit , uti et epistolas hinc et inde de negotio

hoc exaratas.

7 Oct. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord, autumn. in aed.

A. D. Dec. absent. AA, DD. Van Leeuwen, Cartel,

Baasjen en [sic] Van der Aa, legitime imped. Distr.

A. D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins, cuil. cap. ƒ 15.

Dati sunt ƒ 50 p. past. in Warmenhuizen, ƒ 50 p. past.

in llpendam, ƒ 50 p. past. in Wagnom et ƒ 50 p. past.

in Helder.

1795, 6 Oct. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. autumn, pag. iio.

absent. AA. DD. Van Leeuwen, Cartel et Van der

Aa, impeditis, Exposuit A. D. Decanus rationes propter

quas hoc anno Capituli congregatie ordinariu verna haberi

non potuit. Distr, A. D. Dec, red, ex obl. q. Sax. et in-

super cuil. Cap. ƒ 15. Dati sunt ƒ50 p. past. in Ilpen-

Uijdrageii Gescli. Bisd- v. Haarlem XVlle Deel. 24
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dam, ƒ 50 p. past. in Warmenhuizen
, / 50 p. past. in

den Helder et ƒ 45 p. past. Terlaar.

1796, 12 Apr, Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van Leeuwen,

Cartel, Baasjen, Van der Aa et Offerman. Distr.

A. D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ15.

4 Oct. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. autumn. , in

aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van Leeuwen, Car-

tel, Baasjen et Van der Aa infirm. et aliunde imped.

Distr. A. D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap.

ƒ15. Dati sunt ƒ50 p. past. in Ilpendam, ƒ50 p. past.

in Warmenhuizen, ƒ 50 p. past. Terlaar, et ƒ 50 p.

past. Steenbergen.

1797, 9 Maji. Hab. e. Cap. C. E. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van Leeuwen et

Cartel, senio impeditis. Distr. A. D. Dec. red. ex obl.

q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Dati sunt ƒ50 ob ratio-

nem urgentem. Retulerunt Provisores de statu Collegii

D. Pulcheriae.

Pag. lil. 1797, Oct. 3. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. autumn.

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van Leeuwen,

Cartel, Baasjen et Kuitenbrouwer. Distr. A. D. red.

ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Destinati ƒ50 p.

past. in Warmenhuizen, ƒ 50 p. past. in Ilpendam et

ƒ 50 pro past. Terlaar.

1798, Apr. 24. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec, absent. AA. DD. Van Leeuwen,

Cartel, Baasjen et Van der Aa impeditis. Distr. A.

D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ15.

Oct. 2. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. autumn. in aed.

A. D. Decani, absent. AA. DD. Van Leeuwen et Cartel

senio impeditis. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. q. Sax.

et ins. cuil. cap. ƒ 15. Dati sunt ƒ 50 p. past, in War-
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menhuizen , ƒ 50 p. past. in llpendam, / 50 pro alio et

40 pro quarto pastore.

Actum est de possessionibus CoUegii nostri , iiti et de

domo qnam D. Arcliipresbyter iiobis insciis in Warmond

emit , ut ibidem Collegium erigat; ac demonstratum Ca-

pitulo minime licere actui liuic irregulari participare, ')

1) Toeo il) 1797 de universiteit van Leuven door de Fransche Republiek

opgeheven was, en hare bezittingen gesequestreerd en tot nationaal eigen-

dom verklaard waren, verviel daarmede ook het Haarlemseh Collegie Pul-

cheria, welks fondsen en beurzen wederrechtelijk in handen van het gou-

vernement kwamen, ofschoon ze niets te maken hadden met de bezittingen

der Universiteit, maar particuliere fondsen waren, door de Hollanders bij-

eengebracht voor de studiën van hunne laiidgenooten , en alzoo privaat

eigendom.

Begrijpelijk dus, dat er in onze Provinciën gedacht werd aan de oprich-

ting van een eigen Seminarie. Reeds in 1 787 was er om de Jüsephistisciie

woelingen spraak geweest van de oprichting van een Seminarie te Maastricht

ofte 's Hertogenbosch. (Zie Bijdr. VIII, bl. 356 volg.). Thans echter had

de Nuntius Ciamberlani de zaak aangevat en er in een schrijven van 28

Maart 1798, bij den Aartspriester van Holland op aangedrongen, dat hij

voor een Seminarie in Holland een plan zou ontwcr])en , hetwelk de Nun-

tius dan naar Rome zou opzenden, om de Pauselijke goedkeuring en ver-

gunning te verwerven. Zoo deed dan ook de Aartspriester ten Hulscher

den 24 Sept. 1798 een openlijk en algemeen beroep op de geloovigen om
bijdragen te schenken voor de oprichting van een Seminarie te Warmond,

alwaar hij een gebouw irinet ruimen omtrek" gekocht had, hetwelk vroeger

tot een pensionnaat had gediend. Dat hij in deze zaak het Kapittel niet ge-

kend had namen de Kanunniken hem zeer euvel af, gelijk uit deze akten

blijkt. Reeds in Mei 1798 had Stafford dan ook bij den vrocgeren Nuntius

en Vife-Superior Zondadari, thans aartsbisschop van Sienna, zijne klachten

daarover ingediend, welke hij nog eens den 22 Oct. daaraanvolgende bij

denzelfde herhaalde in een schrijven, waarvan de minute nog in het Archief

van het Seminarie te ^Varmond berust. L'it dezen brief blijkt tevens de bij-

zonderheid, dat men eerst het Seminarie had willen oprichten in Amsterdam.

Gelijk uit eenen derden brief blijkt, door hen 23 Nov. 1801 geschreven en

in de Akten opgenomen , heeft hij op de twee eerste brieven geen antwoord

mogen ontvangen.

Uit eorrespondeutiën en minuten die van het jaar 1800 in de Archieven

van het Kapittel en van het Seminarie te Warmond berusten , vernemen

wij, dat tegen het Kapittel werd aangevoerd, dat dit na de opheffing der

Leuventche colle^ies in gebreke was gebleven , hetzij uit verwaarlozing van
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17U!>, Apr. n. Hab. e. Cap. C. II. coiigr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van Lkeuwen ,

Cartel et Baasjex infirni. iinped. Distr. A. D. Dec.

red. ex obl. q. Sax. et iiis. cuil. cap. ƒ 15.

I'ag. 11.' IiKÜcta fait Cap. Cath. Marl. confrregatio ordinaria au-

tumnalis in dieni 8 Octobris ; veriim per viciiias belli

turbas eam celebrare non licuit.

1800, Apr. 29. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van Leeuwen et

Cramer , senio et niorbo impeditis. Distr. A. D. Dec. red.

ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ15. Electus est in Ca-

nonicum Cap. Cath. H. loco A. D. Joannes Cartel, die

13 Apr. 1799 def. R. A. D. Henricus Kok, pastor in

Heemskerk.

Oct. 7. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. autumn. in aed.

A. D. Dec, absent. AA. DD. Van Leeuwen, senio et

Van der Aa infirm. imped. Introductus est A. D. Kok,

in praec. congr. electus. Distr. A. D. Dec. red. ex obl.

q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 1 5. Destinati sunt ƒ 50 p. past.

in Warmenhuizen
, ƒ 50 p. past. in Schorel

, ƒ 50 p. alio

l)ast. et ƒ 50 pro sene emerito.

Hujus anni die 3 Decembris, cum Amstelodanii esseni,

per Sacellanum ad me transmissa est epistola, quam cur-

ilc /aak, lictzij uil oniiincht; waartegen Pastoor Offermans (die met Stafford

Provisor van Pulfheria was) weder inbracht, dat, toen Pulcheria opgeheven

werd , de politiei<e toestand in ons vaderland door de voortdurende oor-

logen zoo onzeker was, dat het niet voorzichtig was, in die omstaudighedcn

een Seminarie op te richten. Ze zonden toen do studenten voorloopig naar

Munster of elders. Nu was het hun plan geweest , bij teruggave van de

goederen van het CoUegie, of althans door aankoop van een doraeingoed,

zich in staat te stellen een algemeen Seminarie voor de gcheele Bataafschc

Republiek op te richten. Nu echter de Nuntius en de .Xartspriester zonder

hun medeweten en in stilte begonnen waren , zou het Kapittel zijne rechten

in deze zaak handhaven, die het, zoo luidt het vrij stout, niet kan noch

mag afslonn zelfs niet om des vrcdcs wil.
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sor publicus, ad me destinatam pridic donium meam at-

tulerat; cujus superscriptie erat

:

Den Eerw. Heere

Den Heere J. Stafford, "R. C. P^

te Haarlem.

Epistola autem erat tenoris sequentis.

Amplissimo Domino Decano Caeterisquc Canonicis Capituli Pag. 113.

Cathedralis Harlemensis.

Aangezien het den Heere behaagt heeft Ulicder doorlugtig

Hoofd Zijn Hoogwaarde de Heer Adrianus .Toannes Broekman
,

Bisschop van Haarlem, uit deeze waereJd door de dood op de

28 van voorleedene maand voorgevallen, tot zig te roepen, heb-

ben wij niet kunnen naarlaaten , maar integendeel ons verpligt

geagt, om van dit smartelijk afsterven des Doorlugtigen Bisschops

uwe Wijdluftigheden kennis te geeven.

Vertrouwende dat U Amplitudo en verdere Canoniken in dit

overlijden een regtschapen deel zal neemen , blijven ondertussen

met alle agtinge

Amsterdam , 1 Deo. Amplissimi Domini

1800. UE. Dw. Dienaar

Erat signatum : Joannes Nieuwenhuys, Pastor Amst.

necnon Hlustrissimi ac Reverendi

Domini praefati Secretarius.

J. Smal, Past. Amst.

A. Schade.

CoRNELis Schade.

Executeuren.

Futili huic epistolae, tamquam ex omni ])arte omni

attentione indignae , respondendum non duxi. Die 20 De-

cembris ejusdeni anni ad me pervenit altera epistola,

tenoris sequentis :

Amplissime Domine Decane Virique Amplissimi Ecclesiae p^g. 114.

Harlemensis Capituli.

Cum divina Providentia ita disposuerit, ut post Mortem Hlu-

strissimi Adriani .Toannis Episcopi Harlemensis, Sede vacante, et
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jure dcvoluto, a Mctropolitano Nostro Jacobo Jonnnc Arcliicpiscopo

Ultrnjcctino, Vicarius Generalis Harlcmensis institiitus sim; officii

mei existimavi, id Anipliliidinibiis Vestris communicare.

Commcndans me Vestris benevolentiis et precibiis sincere pa-

cisfjue omni afFectu subscribor.

JoANNEs NiEUWENHüls, Vic. Gei), llarlcm.

Amstel. hac 20 Doe. 1 SOO.

Cuin iiulla juris forma in ridicula hac epistola serve-

tur, supervacaneiim duxi, ex tali causa Capitulum convo-

care. Ne tarnen refractarii silentium nostrum pro apj)ro-

batione irritoruni suorum gestoruni habeant, huic respon-

dendum duxi. ac responsuni nieum, ad Dnum Nieuwenliuis

destinandum , 2" hujus A. D. OfFerman transmisi. Erat

autem tenoris sequentis :

Pag. 115. Domino .loanni Nieuwenhuis Amstelodami.

llevcrende Domine.

Futiicni utcumque epistolani , (juam labente hoc mense per cur-

sorem pijblicum ad me destinasti
,

jure optimo taraquara omni

responso indignam, seponere potuissem. Quid enim raihi et vobis,

Filii Sarviae? Ast ne in silentio meo pro more vestro ansam ac-

cipiatis dccipiendi infirinos, paucis tibi respondebo.

Plurima in utraque epistola tua jure carpere posscra, in quibus

vel sciciitia canonum vel bona fides vel forte utruiuquc drsidera-

tiir. Sed id operae pretium non est; ad primarium litlerarum tua-

rum caput liaec tibi repono.

Liceat tarnen verbo tibi proponorc , <|uain inconsequentcr pro-

cedatis. (^bihun Dni Hrockinan iiiiiii iiref,Milaritcr couimunicatis

,

praetendentes, Virum hunc Capituli nostri caput fuisse, quem

tarnen non agnovimus umquim , et qui numquam ausus est in-

stitutionis suae saerilegae nos cerliorcs reddere. Institutionem ipsius

nobis significandam non judicaveritis , et obitura ipsius celare

debuissetis. An ita dcmentcs cstis, ut non vidcatis obitum ipsius

nobis acijuc indiflrrcntcui csse ac institutionem. Sacrilege institu-

tuiii non uovimus, et, licct in Schisiiiatc dcfunctum lugcanius
,
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mors ipsius Capitulum nostrum Catholicum nullo modo concernit.

Sed haec per transennam.

Deplorandus ille Adrianus Joannes Broekman
,
quem tu theu-

tonico more Episcopum Harlemensem jactitas, illegitime nomina-

tus , a Sede Romana numqiiara confirmatiis, imo nominatim ex-

comraunicatus et sacrilege ordinatus , Sedis luijus Episcopus

numcjuara fiiit, adeoque Sedes Harleraensis per ipsius obitura

Pastore suo viduata non est.

Larvatus luus Jacobus Joannes van Rijn, qui quoad omnia in Pag- Hö.

eadera damnatione est, pari injuria se Archiepiscopum Ultrajecti-

num dicit. Utrique ergo fabulae tnac Personae priraariae deest

titulus legitimus , cui innitatur praetensa et inanis tuac personae

institutio in Vicarium Generalem Sedis vacantis llarlemensis.

Huc accedit, qiiod, cum umbratilis tuus van Rijn, nominatim

sit excoramunicatus, omnis jurisdictionis ccclesiasticae omnino

incapax sit, ao omnes actus jurisdictionis, quos temere attentat,

nullius sint roboris.

Quod autem personam tuam attinet, intimo animi moerore, et

per te compulsus dico, cum infausto scismati Janseniano sis irre-

titus , ad exercendam quamcumque jurisdictionem eeclesiasticam

omniao inhabilis es.

Qua demum fronte et tu , et miserabilis tuus Coryphaeus , D.

van Rijn, vos rebus nostris immiscere praesumatis, non concipio.

Gratis imo falsissirae supponitis Capitulum nostrum muneri suo

defuisse, quasi vobis gestorum nostrorum rationem deberemus,

Scias ergo, nullam nobis communionem in spiritualibus vobiscum

intercedere posse, quamdiu a centro unitatis Ecclesiae, a Cathedra

Petri segregati, scismatis vestri fatiscentis faecibus inhaeretis.

Imo Heet, quod avertat Deus, nos muneri nostro defuisseraus
,

id vestra nihil refert; neque per vos in tali casu plusquam per

queracumque coetum scismaticum Graecum, defectus ille supplcri

posset. Non ignoramus, quam recte dixerit S. Hieronymus : Si

quis Cathedrae Petri jungitur , hic noster est. Ob haec et plura

alia motiva, quae allegare opus non est, protestamur ex super-

abundanti contra futilem et prorsus invalidam personae tuae ele-

ctionem in Vicarium Generalem Dioecesis Harlemensis , uti et

contra omnia et singula quae in praetensa hac qualitate vel modo

egeris vel in posterum ausu temerario agere praesumes. Pag. 117.
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Qiiod siipcrcsf , l'atrom misrricordiaruin supplini cordc precor,

\\i te tuosqiie per iiierita piissiini Salvatoris ad unilatcm Eoclesiae

Suae Sanctae reducerc digncfur priuscjuam Spiritus furoris Domini

relli([uias vestras niiscras a lacic terrae projiciat.

Oro te, ut reverteris ad cor; larva illa sccnica ipia te induere

praetendit histrioiium vestrorum supremus, cothurni quos assum

sisti te niiniuie decent. Depone hanc fastum , tunicam Chrisfi ne

ultra dilaceres. Si pacis amans es, utiasseris, persequere pacem

;

sed corde contrito et humiliato submitte te voci Ecclesiae, supra

petram fundatae, cujiis dispersa vox non minus infallibilis est

quam congregata. Haec sola via ad paoein , Cliristi mortc par-

tam ; tibi aditus patere potest. Ilanc paccm tibi ex animo prcca-

tus subscribor.

Harlemi hac 23 Dec'»"* J. Staiford.

1800.

Superscriptie erat

:

Den Ileere

Mijn Heer .Toannes Nieüweniiuis, 1".

te Amsterdam.

Pag. 118. 1801, 21 Apr. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna

,

in aed. A. D. Decani, absente A. D. Van Leeuwen,

senio excnsato. Distr, A. D. üec. red. e.\' obl. q. Sax.

et ins. cuil. cap. ƒ 15.

Exhibuit A. D. Dec. duas epistolas quas , niortuo Dno

Broekman, a Jansenistis acceperat , uti et copiam responsi,

quod ipsis destinavit,

Electus est in Canonicum Cap. C. H. loco A. D. Ev'e-

RARDi Cramer 29 Junii 1800 defuncti , R. A. D. Petrus

Laürentius Batenburg, pastor Hornanus.

6 Oct. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. autumn. in aed.

A. D. Dec. absent. AA. DD, Van Leeuwen senio et

Baasjen infirniitate excusatis. Introd. est A. D. Baten-

burg in praec. congr. electus. Distr. A. D. Dec. red. ex

obl. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Destinati sunt ƒ 50 p.

past. in Schorel
, ƒ 50 p. alio pastore et / 40 pro sene

emerito.
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Insiiper rcsolutnm est, ut A. D. Di-camis ad Emiiieii-

tissimnin üiuim ZoNDADARi , Archiepiscopum Siennen-

sem , litteras daret quibns causam Capituli Viro Imic

Eminentissiino comniendaret. Huic resolutioni A. D. De-

canus per litteras tenoris sequentis satisfecit.

Eminentissime Domine! Piig- 119.

Licet plures ad Eiii™^"" Dom"""" Tuam abbinc triennio de rebus

nostris litteras dcslinaverim , ad quas nuUiim tuli rcspoiisuni, id

proeellis quae totiim exagitaverunt orbein terranim , adscribeiidura

existimo. Scio enim inter bellorum tam exitialium tabellarios pu-

blicos raultis expositos esse periculis. Scio insuper, quid susti-

mierint Ecclesiae Praesules dignissimi. Cum vero teinpestatibus

tam horrendis tranqnillitas saltem initialis successerit, et spes

aft'ulgeat, fore ut pax universalis Orbi conoedatur, ab aliquo

tempore proposui Em"*™ Dom. Tuam litteris meis denuo inter-

pellare, confïdens, benevolentiam illam qua me longe ultra racrita

mea prosequi dignatus es, imminutam non esse.

Ad scribendura me impellit Ecclesiae nostrae, curae tuae quon-

dam comraissae, status, uti et Personae tuae dignissimae ad Sa-

cram Purpuram elevatio, quae raihi nuper innotuit. Patere Em™^

Praesul, tibi de adepta hac dignitate, quam Tibi dudum exo-

ptavit, ex cordis intimo congratuletur. Scio qnidem celsitudinem

statui huic annexam tanti Praesulis animam minus afficere quam

onera ab hoc statu inseparabilia
,

praesertim hisce temporibus.

Interim aequum est, ut omnes genuini Ecclesiae filii , ac prae

ceteris sacerdotes, quibus Ecclesiae salus cordi est, prae gaudio

exultent dum intelligunt, post diros fluctus qui in Petri navicu-

lam impelum fecerunt, per dignissimura Petri successorem (quem

Deus dudura servet incolumera) Praesules meritissimos ad navi-

culae hujus regimen et tutamen per Sacram Purpuram assumi et

elevari.

Eateor quidem Sacrae Purpurae onera esse gravissiraa ; sed non

deërit umquam Princeps Pastorum iis jMinistris, qui non quaerunt

quae sua suut, sed (i\iae Christi. Concedat tibi omnium bonorum

Largitor Deus, sedium suarura assistricem sapientiam, ut tecum

sit et tecum laboret. O utinam ! consilio, prudentia ac zelo tuo
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cooperantibus , Ecclesiae Dei pristinus reddatur decor! falsi no-

Png. 120. minis sapicnti.i evanescat
;

prislina roviviscat disciplina; inorum

sanctitas in fidelibus eluceat, lumcn fidei errorum teiicbras depeU

lat, et in omnibus glosificetur nomen Domini nostri J. C.

Haec sunt cordis mei vota infucata, pro quorum assecutione

preccs meas quantum vis indignas precibus Ecclesiae Sanetae Dei

jungcre non cessabo.

Persoluto hoc grati animi crga personam tuam f^m"*" debito
,

oro Te, ut licoat railii quaedani do Ecclesiae hujus stat» exponere.

Ne tarnen litterarum prolixitas gravis sit, reforo me praesertim ad

duas epistolas in qulbus inilio niensis Maji 1798, et circa finem

Octobris ejusdeui anni E. D. Tuae rerum nostrarum seriem deduxi.

Si tarnen epistolae hae ob bclliturbas, ad manus tuas non perve-

nerint, quampriinum ut raihi innotnorit, carum copiam Iransmittam.

Cura pacis universalis spes afFulgeat, ac forte Ecclesiae noslrae

rationera habere S. Sedi placcbit, culpandus forem si ulterius

silerem. Novisti E™* Une quae de ooncedendis huic Patriae Epi-

scopis anno 1789 mihi Leodii communicare dignatus sis. Hoc

S. Sedis consilium tune temporis, per Patriae Moderatores exe-

cutioni mandare non licuit. Ab hac parte jam nihil metuendum.

Perspicuum est, in re tanti moraenti summa opus esse pruden-

tia , ne viri pravis opinionibus irabuti S. Sedi vel sub- vel obrc-

ptitie fucum faciant. Quod si fiat umquani, quis in tali casu fidc-

lil)us medebitur? Certuni mihi ctiam est, Summum Pontificem in

tali negotio non proccssuruni praecipitauter, sed eos, quorum

maxime interesse posset, paterno afFcctu consulturum. Imo con-

fidimus , si res nostrae eo modo examiiiont\ir quo eas cxaniinavit

Em. D. Spinelli, cum l?ruxellis Ministrum Apost. ageret, brevi

manifestum foret Capitulura Ilarlcmense, canonice crectum , non

interrupta successione continuatum nee umquam dissolutum, plus

quam per bina saecula tamquam murum ahaeneum pro domo Dei

stetisse, Viri hi non tantum raolimina praetensorum lleformatorum

sed et Jansenistarum rcprcsserunt scmper. Hi, cum S. Sedis Vi-

cariis per concordata unanimitale stabilita, in dirissimis persecu-

tionii)us, in direptione bonorum , in carccriixis et exiliis participcs

laborum et p:issionum scse seraper exhibueruiit. In ipsis Vicarii

Apostolici in arduis sana consilia, in adversis Icvamcn, in acrum-

nis solatiuu) et in Inborihus i-ooporarios fifjissiiiios r(;p('riebant.
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Nil Majoribus nostris ita cordi erat ac hujiis Ecclesiae boniini.

Hinc no defectu ministrorum liaec Ecclesiae Dei portio interiret,

in ipso persocutionis aestu propria et amicorum suoriim munifi-

centia, ineunte saeculo 17*"°, Seminarium erexerunt et dotavenint,

ac tandem ad eum statum perduxerunt , ut alendis plusquara Pag. 121.

triginta tlicologis par esset.

Curam luijus Collegii gratis gessimus semper, laborem , soUi-

citudinem , obloqiiia , ingratum nmltorum animum, expensas,

perieula pro Ecclesiae luijus bono patieiitcr sustinuimus. Tu ipse

E°" Praesul ,
pro parte novisti, quid laboris milii pro Collegii

hujus et suae doctrinae conservatione subeundum fuerit tempore

Nuntiaturae Tuae. Quid post discessum Tuuin sustlnucrimus Ion-

gum foret exponere.

Liceat liic addere, et in liunc usque diem ('apituluni Ilarl. fir-

missimnm esse propugnaculum contra Jansenistarum molimina.

Specimina quaedam vigoris, quo scismaticis hisce perniciosissimis

restitit Capitulum, in historia Ecclesiae Ultrajectinae, ab lil""" Dno

Mozzi edita requirere est; imo nuper mihi cum ipsis concertatio

fuit. Praetensus ipsorum Episcopus Harlem. obiit die 28 Nov.

anni elapsi. Obitum hunc per litteras 1 Dec. ad me destinatas

Decano et capitularibus significaverunt. Litteras has tamquam

omni responso indignas, seposui. Verum die 20 ejusdem mensis

alias ad me destinarunt, quibus nos ccrliores reddunt, per suum

praetensum Metropolitanum Ultvajeetinum, jure devoluto, Dioecesi

Harlemensi constitutum esse Vicarium Generalem Dnum Nieuwen-

huis. Erant autem tenoris sequentis,

Harum insertio hie facta est.

Ad futilem hanc epistolam , ne silentio nostro abuterentur, se-

quentia respon di,

Eesponsi mei hic facta est insertio.

Ad epistolam hanc non responderunt .Tansenistae. Interim aliunde

audivi, eumdem hunc Joannem Nicuwenhuis paucis abhiuc sejiti-

manis sacrilege in Episcopura Harl. ordinatura esse.

Hinc patet E. Praesnl , nos cujuscuraqiie generis hostibus sem-

per expositos ac per coetum nostrum semper in prima acie dimi-

candum, et, si nos multovum exemplo desidiam et rerum novarum

studia amplecteremur , lupos impune in Gregem Domini grassa-

turos esse. Haec et plura alia
,
quac brevitatis causa praetermitto,
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nobis fidiiciam addiint, forc ut sul) Em'"' Tuae patrocinio patcrna

ratio nostri habcatur.

Montio, (jiiam superius de Eino i)no Spinclli feci niinime al-

Paif. r22. Icgatiir, ()u;\si omties qui Viro liuic dignissimo succcsscriint in-

cidparein. Absit; in illis dicbus traiuiuillitas summa iuter S. Sedcm

et aulam vigebat. Non sustinuit tcmpestatcs quas ab illa parte

subivit Em. Dom. Tua. Per pacem hanc desiderandam Viro huio

zclosissimo orania funditus examinare licuit. Hunc in finem lit-

teris ad Capittihim datis, duos c nostris invilavit, ut Bruxellis,

cum ipsis rem omnein serio discuterct
;
quod eo successu pera-

ctum est, ut viderat se a malignantibus quibusdam deceptum fuisse,

quibus se imposterum aures non praebiturum promisit; imo dignatus

est supplices nostras et totius negotii sericm S. Sedi transmittere,

idque eo eifectu, ut de mandato S. Sedis nobis vescripserit , S.

Sedem Vicavio Cap. llarl. concessuram facultatera cxerocndi juris-

dictionem ordinariam per totam Dioccesim Ifarlcmensem, ea tanien

lege ut per Patriae Modcratorcs dicto Yicario Marl. permilterc-

tur, ut in rcliquis Missiouis partibus Vicarii Apost. muneri fun-

geretur. Obnitente factione Janscniana id nobis a Statibus dene-

gatum fuit. Sed id nostra culpa non cvenit. Id si tune temporis

obtinere licuisset, pars liaec Vineae Doraini a pluribus sub qui-

bus nunc gemit incommodis libera fuisset. Omnes zelosissimi hujus

viri conatus per hanc Statuum resolutionem evanuerunt , sed af-

fectum hunc paternum erga ooetum nostrum Em. Spinclli ad finem

vitae suae conservavit. llaec et plura alia ex autographis ipsius

epistolis, si opus fuerit , adstruere possumus. Itaqtie Em. Praesul,

sine, te exorem , ut eausam nostram (|uae Viro huic Excellcntis-

sirao semper eordi fuit, in patroeiniuui tuum suscipere dignc-

ris. Tanti viri exemplum , Dignitas qua cmiucs, Ecclesiae Tibi

commissae et charissimac bonum, causa Yirorum S. Scdi devo-

tissimorum
,
qui sese Majorum suorum exeiuplo (sit venia dicto)

pro domo Dei impendunt et supcrimpcndunt : haee et plura alia

patrocinium Tuum suppliciter efflagitant. Bcnignitati et aeqnitati

tuae
,
quas saepe expertus suni , confidens , et Sacrara Purpuram

tuam exosculatus, summa veneratione et observatione sum.

Eminentissime Domino

Em. Tuae IiuMiilliuius et observantissimus Eaniulus

llarlcnii, 0;5 Nov. 1801. .1. St.xFFOru,
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1802, 4 Maji. Hab. e. Cap. C. H. concrr. ord. verna,Pat'. 123.

in aed. A. D. Dec. abs. A. D. Van Leeuwen, senio

excus. Disti-. A. D. Doe. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil.

cap. ƒ 15. Deinde communicavit A. D. Dec. copiam epi-

stolae, quam '2;i Nov. ISOl de rebus nostris ad Eminen-

tissimum Dnum Zondadari scripserat.

5 Oct. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. aut. in aed.

A. D, Dec. absent. AA. DD. Van Leeuwen senio et

Baasjen, infirm. imped. Distr. A. D. Dec. red. ex obl.

q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Destinati &unt / 50 p.

past. in Schoorl. A. D. Decanus exposuit Capitulo, se

demi suae 1 Junii visitatum ab Amp. D. Archipresbytero

et R. D. G. Hegeman ; hac occasione actum esse de

sarcienda concordia ') inter Capitulum et eos qui Warmon-

danum institutum administrabant, ac tandem statutum

,

negotium hoc prima data opportunitate Amstelodami re-

sumere. Plurimis impedito Decano ante 10 Augusti Am-

stelodamum petere non licuit
,
qua die, licet minus recte

valens, post prandium solus Dnum Archipresbyterum ac-

cessit ; ac tandem resolutum est, die 12 Augusti ad me-

dium undecimae antemeridianae conventuros in aedibus

Dni Archipresbyteri, Decanum Capituli Amp. D. Offer-

MAN, et supramemoratum D. Hegeman, ut una cum

Dno Archipresbytero dijudicarent, quid in liisce rerum

circumstantiis utilitas Ecclesiae hujus exigeret. Conventui

huic casu etiam interfuit R. D. Okke
,

pastor Lugdu- Pa-. 124.

nensis. Tandem resolutum est, nil probis omnibus magis

1) Door het misnoegen des Kapittels, ten gevolge van de oprichting des

Seminaries, was er ook onder de geestelijkheid noodlottige tweespalt ont-

staan. Velen waren tegen het Seminarie en legden allerlei moeielijkheden

in den weg, raadden de studenten en hunne ouders aan liever te Emmerik

of op andere plaatsen te stndecren , of kondigden zelfs niet eens de circu-

laires van den Aartspriester af, waarbij liefdegifteo van de geloovigen ge-

vraagd werden. Het bleek dus meer en meer noodig, dat Aartspriester en

Kapittel tot een vergelijk kwamen.
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desiderandum ,
quam ut Ecclesiae liuic proprii allquando

reddantur Episcopi , et epistolain liaiic exarandi [onlees-

baar] demandata est A. D, Dccano
,

qui hiijus copiam

capitularibus coinmunicavit. Insuper in hoc conventu sta-

tutiini est, Colleoinni VVarmondanum concordi et communi

consilio dirigere, et Colle_£>;ium hoc finitis feriis visitare,

cui visitationi assignatus est dies 13 Octobris.

1803, Apr. 26. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D Decani absent, A. D. Baasjen et AA.

DD. Offerman et Batenburg gravi infirmitate impe-

ditis. Distr. A. D. Decanus red. ex obl. q. Sax. et ins.

cuil. cap. ƒ 15. Retulit A D Dec, die 13 Octobris anni

elapsi ex condicto visitatum esse institutum VVarmondanum ;

repertum esse, domum illam ejusmodi instituto Jion con-

venire.

Retulit quoque A. D. Dec. sese 24 Nov. una cum A.

D. Offerman et R. A. D. G'^" Hegeman, Dnum Archi-

presbyterum convenisse ac de multis Warmondanum in-

stitutum concernentibus latius egisse. Ea occasione exposuit

A. D. Dec. sibi nee statuta CoUegii nee rationem studii

nee habitum aluninorum nee docendi modum placere, et

haec omnia corrigenda esse. Unanimiter placuit , A. D.

Decano omnium huc spectantium copias exhiberi, ut quid

corrigendum judicat proponat.

Pag. 125. Promiserunt Provisores Capitulares, se ex iis quae ad-

ministrationis suae commissa sunt, annue in Instituti hujus

subsidium subministraturos mille florenos, ea lege ut

Provisores capitulares in omnibus (jnae Collcgii hujus direc-

tionem concernunt agnoscantur. Tandem circa Quadrage-

simae initium per Dnum Lexius tradita est A. D. Decano

copia statutorum etc. hujus Collegii, quam examinavit

A. D. Decanus; ac 23 Martii A D. Archipresbytero oc-

currcntes defectus exposuit et ab hoc rogalus est, ut



383

nova statuta proponere dignaretur
; quod onus in se sus-

cepit A, D. Decanus.

Electus in Canonicum Cap. C. H. loco A D. Van
Leeuwen, 20 Januari 1803 def. R. A. D. J. H. Lexius,

pastor op 't Kalf et Collegii Warmondani Professor.

1803, 4 Oct. Hab e. Cap. C. H. congr. ord. aut. in

aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Van dp:r Aa et Baten-

burg, infirni. iniped. Introd. est A. D. Lexius in praec.

congr. electus. Distr. red. ex obl. Sax. et ins. cuil. cap.

ƒ15. Destinati sunt ƒ 50 p past. in Schorel et totidem

p. past. in Hazerzoude [sic],

Exhibuit A. D. Dec. Nova Statuta pro Collegio War-

mondano, novas instructiones pro Praeside, Professoribus

et Moderatoribus externis; quae omnia ante binas septi-

raanas, cura A. D. Decanum convenissent A. D. Archi-

presbyter, [ab] A. ü. Offerman et RR. DD. Hegeman

et Okke, examinata et approbata fuerant. ')

1801, Apr. 17. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna, Pag. 126.

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Baasjen et Baten-

burg, infirm. imped. Distr. A. D, Dec. red. ex obl. q.

1) Exkibiiit A. D. Decanus Nova Statuta examinata et approhata fue-

rant. In een exemplaar van Statuta Seminarii JFarmotidani , van de liand

van Prof. Lexius en waarschijnlijk hier bedoeld, is te lezen in de afdeeling:

„pro Moderatoribus externis" : „Cum concordia inter Ara pi. D. Archipre-

irsbyterum et eos quos sibi in coadniinistratores Collcgii Warmondani assum-

«pserat ab una et eos qui nomine Capituli Harlemensis Collegio Lovanii

«semper praefuerunt ab altera parte stabilita sit -. hinc adunati hi admint-

„stratores necesse duxerunt, sibi quasdam praescribere leges, ne duduin

„dcsiderata haec concordia bonorum omnium muerore dissolvatiir." Daarop

volgen de artikelen, waarvan het eerste luidt: „Omne omnino partium

^studium utrimque in perpetuum deponendum est. Omnis utrimque aute-

„actorum memoria sineere ex auirao eradicabitur , ac se invicem fraterno

»animo et infucata veneratione prosequentur." Art. 2 : «Archipresbytero

„semper licebit duos et non plures, qui non sunt mcmbra Capituli ad

„Collegii Warmondani administrationem nominare; similiter Capitulo Ilar-

„lemensi semper licebit e suo corpore duos et non plures ad eumdem

;,rincm nominare."
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relae contra despotismum indi<;niim, quem sibi Archipres-

bvter cum suis iii Cülle<^iuin NVarmoiulanum arroi^'are

praesumit '), et hujus neifotii cura l^iovisorihus capitu-

laribiis demandata est.

2 Oct. Ilab. e. Cap. C. H. coiit^r. ord. aut. in aed. A.

D. Decani, absente A. D. Baa.'^jen, iiifirm. imped. Distr.

A. D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15.

Dati sunt / 50 p. past. in Schorel , ƒ 50 p. j)ast. in

Hazertswoude. Loco A. Dni Pktri Laurentii Baten-

burg, 15 Julii pie in Dno def. electus est R. A. D.

Terbeek
,

past. in Noordwijk. Commissum est Provisori-

bus capitularibus, ut in negotio Warmondano honori Ca-

pituli consulant. *)

1805, 7 Maji. Ilab. e Cap. C. H. [cont^r.] ord. verna,

in aed. A. D. Dec. absent. AA. DD. Baas.iex legit.

excus. , KuYTENBROUWER et Kok infirmis. Installatus est

1) Men ziet dat, helaas, de eendracht niet lang stand hield. Reeds in

October 1803 had de Leidsche pastoor B. Ocke, die Provisor was, in eeu

schrijven aan den Aartspriester de opmerking gemaakt, dat er in het ont-

werp der Statuten, te veel distinctie was tusschcn de Capitulares in de

anderen, zoodat het Bestuur te weinig één Collegie of één lichaam van

administratie was; tevens sprak hij de grief uit, dat Stafford en de Capitu-

lares den Aartspriester wilden overheerschrn. Hier zien we uit de notulen

dat het Kapittel cene zelfde grief had tegen de Aartspriester en de zijnen.

Wie mag er zich over verwonderen. Ilct Kapittel, of liever StalTord, kou

moeielijk cene gelijke overheid naast zich dulden en de Aartspriester mocht

ook weer niet voor het Kapittel buigen. Zóó was eenmaal de rampzalige

toestand! Allernatuurlijkst klinkt dan ook in de Kapittelvcrgadcriiig van 5

Oct. 1802 tusschen de beraudslagingcn over het Seminarie de onlboczcmiug:

„Tandem resolutum est, uil probis omnibus magis desideraiulum quam ut

Ecclesiae huic pro|)rii aliquando reddantur Episcopi."

2) De eer van het Kapittel, ziedaar wat het zwaarste scheen te wegen,

liet gevolg was , dat men het zelfs niet over een modus vivendi eens is

kunnen worden, tot dat ten laatste, gelijk het de notulen van 8 October

1805 ons leereu zullen, het Kapittel voor alle aandeel in het bestuur des

Seminaries bedankt heeft.
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A. D. Alrertus Terbeek, in praec. congr. electus.

Distr. A. D. Dec. red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap.

ƒ 15. Actuin de negotio Warmondano, quod hucusque in

eodein statu liaeret.

1805, 8 Oct. Hab. e. in aed. A. D. Dec. Cap. C. H. pag. 127.

congr. ord. autumn. praes. o. DD. cap. Distr. A. D. Dec.

red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. / 15. Destinnti sunt

ƒ 50 pro past. in Schorel , ƒ 50 p. past. in VVoriner
,

ƒ 50 p. past. in Hazersvvoude.

Retnlit A. D. Dec. Amp. D. Archipresbyterum cum

suis ad saniorem mentem nuUa ratione perduci posse, et,

cum indignum sit, ut Capitulum sese tam absurdae do-

minationi submittat, sese Caj)ituli nomine curae Collegii

Warmondani renuntiasse. Exposult deinde A. D. Decanus,

se labente mense Julio per litteras , a Ministro negotio-

rum internorum Reipublicae nostrae, ad colloquium de

possessionibus Collegii nostri Lovaniensis invitatum, ibidem

singulari urbanitate exceptum fuisse ac Ministri Inijus

sollicitudine obtinuisse, ut Excell. Reipublicae hujus Pen-

sionarius sponderet se ))ro virili per quaecnmque media

allaboraturam, ut restitutio bonorum nostrorum a Gubernio

Galliae nobis concedatur.

Exbibuit A. D. Dec. copiam memoriae, quae una cum

Amp. D. Offerman, Excell. Dno Pensionario obtulit

,

uti et copiam Notae quam E. D. Pensioniarius de hoc

negotio Parisios misit.

Insuper exposuit A. ü. Dec. Dnum Ministrum livijus

Reipublicae sermonem movisse de concedendis Ecclesiae

Batavae Episcopis, ac post multas discussiones, instan-

tissime rogasse, ut D. Decanus riegotium hoc Romae pro-

poneret et omni conatu ])romovere vellet
;

quod in se

suscepit, et per medium Em'"' Dni Zondadari executioni

dari conatus est.

Bljdrageu Gescli. Bisd- v. Uaarleiu XVlle Deel. 25



3S6

Pag. 128. iSOfi, 22 Apr. Mal), e. in aed. A. I). Dec. C. H. coiilt.

oi'fl. vcnia , [>racs. o. DD. cap. Distr. D. Dec. red. ex

obl. q. Sax. et cuil. cap. ƒ 15.

Retulit A. D. Decamis quae Ha^ae et in Italia pro

recuperandis Collegii Lovaiiiensis bonis et pro consequen-

dis Episcopis actum sit.

Loco A. D. Theodori Baasjen 2 hujus aniii pie in

Dno def. electus est R. A. D. Cornelius Bakker, pa-

stor Purmerendanus.

7 Oct, Hab. e. in aed. A. D. Dec. Cap. C H. coiigr.

ord. autumi). praes. o. DD. cap. Instailatus est A. D.

C. Bakker, in ])raec. congr. electus. Distr. A. D. Dec.

cuilibet capitulari ƒ15; reditus autem ex obligationibus

quondam Saxonicis distribuere non potuit, quia Imperator

Austriacus reditus annuos nonduni sol vit. Destinati sunt

/ 50 pro i)ast. in Scliorel et ƒ50 p. past. in Hazerswoude.

Exhibuit Capitulo A. D. Decanus copias litterarnm quas

ad Em'""'" Dnum Zoxüadari dedit.

Negotia Capitnli et D. Pulcheriae sollicitudini AA. DD.

Provisoruni denuo commendata sunt. ')

Exhibuit iiisuper A. D. Decanus copiam instrumenti

detestandi
,
quod malevoli 5 Oct. 1805 Gubernio exln-

buerant. ')

1) Dit slaat op een brief dien iitt Kapittel aan Koning Lodewijk geschre-

ven heeft om de goederen van het Collcgic Pnlcheria, die door de Franschc

Regcering genaast wareu , terng te erlangen. Aan het slot van dat adres

voegt Stafford als Deken van het Kapittel eeuige verloogen bij over de

wettigheid van het Kapittel, en deelt hij tevens aan den Koning mede, dat

hij met de vorige Regeering, d. i. met den Raadpensionaris Sehimmelpen-

ninck alsook met de Nuntius Zondadari gehandeld heeft over de benoeming

van Uisschojipen hier te lande, over welk een en ander hij ten slotte be-

tuigt de orders van Zijn Majesteit te zullen inwachten. Bij dat adres moet

eene Memorie geweest zijn, welke echter, tot ons leedwezen, niet in het

Archief te vinden is.

1) Het verfoeielijk stuk, waarvan StatforJ iiier een afschrift in de Ka-

pittelvergadering overlegde, is ongetwijfeld hetzelfde, waarover hij meer
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1807, U Apr. Hal), e. in aed. A. D. Dec. Cap. C. H.

coiigr. ord. veriia , absente A, I). Hekke [sic]. Disti-. A.

D. Dec, red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Loco

A. D. Terbeek, die 19 Se])t. 1S06 pie in Dno def'. elec-

tus est R. A. Dnus E. Vinkenstein, pastor Alkniarianus.

Retulit A. D. Dec. de negotiis Capituli Romae et Hagae

pendentibus.

1807, Oct. ZO. Hac die habita est in aed. A. D. De- P^sj. 129.

cani, hucusque ob Decani infirmitatem delata, Cap. Cath.

Harl. congregatio ord. antumn. absent. AA. DD. Hekke
et Lexius. Introductus est A. D. E. Vinkenstein, in

praec. congr. electus. Distr. A. D. Dec. red, ex obl. q.

Sax. et ins. cuil. cap, / 15.

Retulit A. D. Decanus negotia Capituli et CoUegii

Lovanii in eodem statu versari. Destin. sunt ƒ 100 pro

past. op den Helder, ƒ50 p. past. in Schorel et totidem

p, past. aan de Quakel.

uitvoerig den 10 October 1806 aao Kardinaal Zondadari , vroeger Nuntius

te Brussel en Vice-Superior der HoHandsche Zending, schreef, dat hij kort

te voren een stuk had ontvangen , waarbij eenige „homines turbulenti, omni

auctoritate destituti in moduin concordatoruni" een ontwerp hadden opge-

steld over het aanstellen van Bisschoppen hier te lande. Hij zegt daarvan :

„Instrumentum hoc lingua vulgari exaratum, post turpcm , seandalosam et

„homini Christiano indignam praefationem, continet articalos 41 qui omnes

„eo teudunt ut Ëculesiac Canones conculceut, Religionem turpissimae sub-

„jiciaut servituti, eamque tandem penitus evertant. Res ipsa clamat, quam

^(fprobe invigilaudum sit, ne talibus Religionis proditoribus aures praebeantur.''

Tot ous leedwezen hebben we in het Bisschoppelijk Archief niets meer van

dat stuk gevonden ; ook niet het afschrift door Stafford aan het Kapittel

overgelegd. Wat het eigenlijk bevatte, van wie het is uitgegaan weten we

alzoo niet. Alleen kunnen we , en niet zonder grond, gissen, dat het eene

van die pogingen is geweest, waarvan men ook later onder Koning Lodewijk

verneemt, door zekere valsche broeders onder de Katholieken in verstand-

houding met de vrijmetselarij aangewend, om in die dagen, toen de Katho-

lieken vrijheid hadden gekregen , en men algemeen over een herstel der

Bisschoppelijke Hiërarchie dacht, een soort van concordaat met de Regee-

ring tot stand te brengen, waarbij de Kerk met hare Bisschoppen geheel

aan de Staatsmacht zou onderworpen zijn.
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180S, M:iji 10. Ilac die liab. e. Cap. C. H. coni^r. ord.

vcrna , in aed. A. D. I)ec. absent. AA. DD. Van der

Aa et Hekkk infirm. imped. Distr. A. D. Dec. red. ex

obl. q. Sax. et Ins. cuil. cap. ƒ 15. Signilicavit A. D.

Dec. negotia OapituH et Collegii in eodem statu versari.

Pa-. 130. 1808, Oct. 1. Hab. e. in aed. A. D. Dec. Cap. C. H.

congr. ord. autunin. praes. o. DD. cap. Distr. A. D. Dec.

red. ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Distribuit

quoque A. D. Offekman cuilibet capitulari ƒ 7 in me-

moriam A. D. Hekking, 21' Sept. pie in Dno def. Ob

rationes dilata est elcctio successoris loco A. D. Hekking

in congregatioiieni seqnentem. Destin. ƒ 50 p. past. op

den Helder, ƒ50 p. past. in Ilpendani et totidem p. past.

in Schorel.

Exhibuit A. D. Decanus Dnis capitularibus decretum

Serenissimi Regis nostri circa cultuum Reliiiiosorum Mi-

nistros, ac deputati sunt AA. DD. Offerman et Lexius,

ut re mature considerata , una cuni D. Decano deliberent,

quid in hoc negotio agendum sit.

1809, Apr. 18. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Dec. praes. o. DD. cap. exc. A. D. Offer-

man, morbo imped. Distr. A. D. Dec. red. ex obl. q.

Sax. et ins. cuil. cap. ƒ 15. Electus est loco A. D. Hek-

king, 21 Sept. löOS pie in Dno def., R. A. D. Ludo-

viCUS QuESNEL, pastor in Overveen.

Pag. 131. 1809, Oct. 3. Hab. e. in aed. A. D. Dec. Cap. C. H.

congr. aut. ord. praes. o. DD. cap. Introd. est A. D,

LuDOVicus QüESNEL , in praec. congr, electus. Distr.

D. Dec. red. ex obl. q. Sax., et ins. cuil. cap. ƒ 15.

Destinati sunt / 50 p. past. aan den Helder, /50 p. past.

in de Zijp, et p. past. in Schorel totidem. Resolutum est,

in proxima congr, determinare
,

quid pro Bergen desti-

nari possit.
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1810, Jan. 18. Domum meam ex |)arte Jansenistaniin

allata est epistola tenoris sequentis. Supcrscriptio erat :

Den AVydlultigen Heere

Den Heere .1. Stafford, Deken van het Capittel

van Haarlem, in eige liandon.

Wydluflig Heer.

Den Hoogwaardigsten en Doorluchtigsten Heer Joannes Nicu-

wenhnis, Bisschop van Haarlem, den 11 dezer te Amsterdam

overleeden zijnde, zo ben ik verzogt, namens'. de Eerw. Hccren

der Cleresic tot het Bisdom van Haarlem behoorendc, Uwe Wijd-

luftigheid in qualiteit van Deken van voorn. Capittel daar van

kennis te geven. Door omstandigheden buiten staat om mij in

Persoon hier van te kwijten, neem ik de vryheid my van deze l'aj-'- 132.

schriftelyke weg te bedienen , terwyl ik de eer heb my met behoor-

lyke eerbied te tekenen

VVydluftig Heer

Uwe Wydluftigheids oodm. Dienaar,

J. Bon, R. C. Pastoor.

In de Gecombineerde Statiën Sinte Anna

en Maria binnen deze stad.

Haarlem, 18 January 1810.

Eadem die circa quartani pomeridianam, idem qui mihi

liane epistolam tradidit , a Dno Bon denuo ad me missus

est, ut responsum a me exigeret, cui per ancillam meam

respondi, milii non vacare ejusmodi nugis tempus meum

terere.

Jan. 2 7. Per cursorem publicum Arastelodamo alteram

recepi epistolam.

Erat autem tenoris sequentis. Superscriptie erat

:

Den Wel Eerwaarden Heer

Den Heer J. Stafford , Roorasch Cath. Pastoor enz. enz.

op het Begijnhof te Haarlem.

Gerecommandeerd te Amsterdam.

Wydluften Deken,

Heb aan Uwe Wydl. te berichten , dat de Hoogw. en Door-
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luchtc llccr .1. van Xiciiwcnlmis, l?isscliop vaii IFaarlcui , den 14

van Louniaand te Anistcrdan; overleden is.

Png. 133. Hel) de eer met veel achting te zijn

Wydliiftrn Heken

Uwer Wydl. 1). W. Dienaar

W. VAN Os,

Vicaris-Generaal van het Aartshisdoni van

Utreeht. Ook uit naam van niyncn Mede-

vicaris

C. DE Jong.

Amersfoort, den 27 van Louniaand 1810.

Futilibus his epistolis, Capituluin nostrum nullateiuis

concernentibus, resj)ondendum non duxi.

Aprilis 10. Tandem hac die per cursorem publicuin ad

me pervenit epistola tenoris sequentis. Superscriptio erat

:

Den Heere

Den Heere J. Stafford, R. C. Pastoor van het

Begynhof, in de Sint Jansstraat Te Haarlem.

Gerecommandeerd den 10 April 1810.

Ad Capitulum Cathedrale Harlemense.

Keverend! Admodum Amplissimique Yiri et Doniiiii De-

cane et Canonici.

Cura placuerit Capitulo Metropolitano I'ltrajectensi in vacantis

Ecclesiae Harlemensis Vicarios generales eligerc et instiluere in-

Pag. 134. frascriptos, nostrum est, id verbis significare, (juemadmodum et

per praesentes litteras et per electionis et instructionis instrumcnti

apographum , hisce litteris apposituir , oculis manibuscjue vcstris

exhibontcs et tradcntcs, his verbis sigiiificanuis ; nee non ipioil

omni, (jua par est, vcneratioue simus, ut subscribimur.

lleverendi Admodum Amplissimique Yiri ei Doraini Dccane

et Canonici.

Amplitudinum Vcstraruni humillimi famuli Vacantis

Ecclesiae Harlemensis Yicarii Generales Stepha-

nus \Vallaart, Parochus in Zaandam. Johannes

Bon, Harlemi Parochus.

Ex Zandam , 10 mcnsis

Aprilis 1810.
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llidiculae huic epistolae inclusuin ei'ïit millius valoris

instruiuentuD) tenoris sequentis :

Decanus et Canonici

CiipiUili Metropolitani l'ltriijcctensis, Bitveiemlis aduKJiliiiii

Yiris ac Dominis Stcpliano Wallaart , Pavoelio in Zaan-

dam, et Joanni Bon, Ilarlcmi Paiocho.

Salutem in Domino.

Quiira xe S. Concilii Tridentini decreto (Sess. 24 Oap. 16) in-

fra octo a morte Episcopi dies , Yioarius generalis a Capitnlo

Cathedrali sit constitucndus , et si secits factum fuerit, cjusniodi

deputalio ad Metropolitaiiuin devolvatur, Capitiiliim aulein Har-

Icmense, dccrctum illiul ncgligciis, nullum in pracfixo temporis Pag. 135.

spatio viduatac Ecclesiae instituerit Vicarium , hinc nos, Decanus

et ('anonici
,

praefatam Ecclesiae legeni executioni mandare cu-

pientes, Vos Reverendos adraodum Viros ac Dominos Slephanura

Wallaart, Parochura in Zaandam, et Johaunem Bon, Harlemi

Parochum, in vacantis Ecclesiae Harlemensis Vicarios generales,

jure devoluto, eligimus et instituimus, cura omnibus et singulis

facultatibus, Privilegiis el Praerogativis , ad Inijusmodi munus

exercendiim necessariis et importunis.

In (piorum fidem lias litteras eonfici, Capitnli nostri sigillo

muniri atque a nostro Secretario siibsignari jussimus.

Datum Ultrajecti liac (puvrta Aprilis 1810.

Locus sigilli :

(Sign.) De maadato Capituli

W. VAN Os

,

Capituli Secretarius.

Insulsae huic epistolae die Aprilis ') Anni ejusdem

respondi ac responsum meuin ad Dnum Bon misi ; erat

autem tenoris sequentis.

Dorainis S. Wallaart et J. Bon, temcrario et irrito ausu prae- p^n. ^35

tendentibus, sese in Vicarios generales Vacantis Sedis Harlemensis

institutos esse,

Viri Fratres

!

Liceat raihi Vos, quamvis devios et inobedientes
,

quamvis

1) Het cijfer is oningevuld gebleken.
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scisinatis fiic<-ibu3 imniersos, et ab unitatis centro, a ('atliedra Pelri

segrej;atos , hoc noininc appellare ; euiiulcin eniin iiivocaiiius Deum

Patrcm et Salvatomii , (jiii plenitudinciii iliviiiac illius potestatis,

qiiam Pater ipsius illi tradiclit, in cocluin revcrsiirus Ecclesiae,

sponsae suae, commisit, quam vos ore et verbis Matiem vestram

dicitis , Heel eam factis contristatis et spernatis ; cujus in vos

auctorilatiMu iiiconcussaui inobedientia vestra obdurata ad tem-

pus conculcare, irritam aiitem rcdderc non potcrit umquam. Hei

milii ! quantüs rivos lacliryinarum ex oculis piissimac hujns Matris

expresserunt iTudclissiinae factioiiis vcstrae in visocra ipsiii^^ ma-

cliinationcs! Acqnuni sane est , iitnos, qui divinac gratiae auxiliu

suffulti, in Matiis huju^ voce Sponsi ipsius divini vocetn adoran-

daui agnoscimus et vencramus, cuiu atHicta Matrc nestra condo-

leannis et collachryiuemur.

Epistola quain 10 hujus ad me deslinastis , novum specimen

inobedientiae vestrae minime ferendae exhibet. Inanis haec epistola

Capitulum nostrum , omnino Catliolicum, nuUatenus conceruit

;

niliil cnim communiünis ecclesiasticae intercedcre potest inler nos,

qui lucc meridiana clarius demonstrare possuraus unionem nostram

cum cciitro unitatis, cum C'athedra Petri , et Vos qui ab hac Sede

omnino separati et abscissi cstis. Potuissemus itaque jure mcritis-

simo epistolam vestram spernere ac sine response relinqucre ; sed

miseret nos plcbis, cui silcntium nostrum fortasse pro approbatione

obtendere vcllctis. Hinc paucis vobi^ respondemus.

Pa^. 137. Quid de inanibus et saerilegis Episcoporum vestroruni larvis,

qiiid (Ic ipsorum praetensa potrstatc et jnrisdictiouc, quid de in-

stitutionibus quas excommunicati et scismatici qualescumquc mo-

liuntur, quid de inepto et perverso vestrorum procedendi modo

judicet Capitulum nostrum, in epistola 23 Dccerabris anni 1800

ad deplorandum Jocra Nieuwenhuis per nos transuiissa, videre

potestis. Pertinaeiter cniiu aures suas obturanlil)us eadem saepius

repetere taedet.

Ne tanicn onmem afleotiim erga Matris nostrac filios, (pian-

tumvis rcfractarios , deposuissc vidcamur, oramus et obsccramus

vos, per viseera misericordiae Dei et Salvatoris nostri, ut hocce

praesertim tempore, mentis vestrae orulos a fascinis illis averta-

tis, quibus refractariorum snpcrbia et portinacia Vos in exitium

aeternum praecipiter agit. Considerate vos ipsos, et dcponto omni
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pracjiulicio , iiiterrogatc vos, an vix visil)ilis pugiUiis grcgis vestri,

qui indies tabe consviinitur
,

possit dici civitas illa, supra nion-

tem posita, quae absoondi nou potcst, cujiis sonus in onineni

terram, et verba in fines orbis tenae excunt ? Si praetciisos Epi-

scopos vcslros consideratis, repeiietis viros illegitime nominatos
,

a Saricta Sede numquam confirinatos, noraliiatim excommnnicatos,

sacrilege ordiriatos et oranis jurisdietionis ecclesiasticae iiicapaces,

qui nomine tituluin Episcopattis datite, cum vi arripiierunt. Oro

vos, viri fratics , an hi sunt quos Spiritus Sanctus posuit regere

Ecclesiam Dei? an id qnisqiiam sensatus credat? l'lterius, (pio

numero sunt larvae illae in quibus ornnfm fiduciani veslrain col-

locatis? Quisfumque vestrum statum animo paoato considerans,

non obstupesrit? [?] non homo sit oportet. Unicus nunc vobis

supcrest Davcntriensis, larvaruin omnium quae uraqnam in terris

visa sunt inanissima. In viro hoc effingitis vobis Ei)iscopiim sine

grage, Pastorem siue ovibus , sacerdotem sine altavi, verbo hir-

vam cui multuni histrionis , nihil autem Episcopi incst; et coram

hoc spectro genua flectitis, in hujus verba juratis, dum succes-

sores Petri et omnium Ecclesiae Catholicae Episcoporum judicia V»^. 138.

contemnitis, et pro nihilo habetis. Oro vos Fratrcs, considerate,

in quara deplorandam abyssum vos metipsos demerseritis. An

obliti estis, vobis ipsis judicibus, Ecclesiam nee a veritate diviare

nee a charitate excidere posse? An non meministis, Summi Pon-

tificis primatum non esse tantummodo honoris sed potcstatis et

jurisdietionis? Memento te verae fidei profcssionem non esse pro-

prie centrum exterioris coniuuuiionis, quae debet esse inter oninia

Ecclesiae Catholicae membra, scd illud centrum esse Cathedram

Petri ab illo Apostolo Romae coUocatam unde unitas sacerdo-

talis exorta est.

Quis, dum haec consideratis, vobis in tanti momenti negotio

sensus? An numquam circunispicitis , unde veram exteriorem ve-

stram cum hac Sede communionem palam facerc possitis? Dolcns

dico, nihil reperitis praeter condcmnationes , excomraunicationcs,

et his similia, quae deplorandum scisma vestrum orbi terrarum

manifestant.

In memoriam revocale Petro Priucipera Pastorum et Agnos et

Oves comraisisse ; Petro dictum : Ego pro te rogavi, ut non de-

ficiat fides tiia, et tu aliquando convcrsus confirraa fratres tuos;
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Pctro traditas claves rcgni ooeloruin; cl ipsi dictum : tu es Pclrus

et supra hanc petram acdificabo Ectdcsiain mcara , et portac inferi

non pracvalcbunt advcrsus eara. Nonne hic agnoscerc debotis Ec-

olesiani a (^hristo Domino Pctro siipor aedificatain? Qua ergo fide

pergitis adiiacrerc pusillo grcgi vcstro, eiii niliil cuni Pctro com-

niune, qui 1'otro nee innititur nee siij)eraedificata est? An Ecclesia

Cliristi a rundamento siio (piod ipse ex siia potestate posuit, un-

cjiiani lüvelli potest? Nolite errare, Fratres , ubi Petrus est, ibi

solummodo est Ecclesia Cliristi, quac a rmulaiiicnto suo non di-

vellitur umquam.

IMura liis atldere possem , sed ea se vol)is spontc ofterent , si

mente sincera vos ad Deum convertatis; et per se pretium non

est calumniam refellere
,
qua histrioncs veslri [onleesbaar] contra

Paj;. 139. veritatein incasse et irrito Capituluin nostrum aspergere nituntur.

Nota est orbi teraruin Capitnli nostri sincera et inviolata obe-

dientia, omnibus Ecclesiae Calholicae dictis semper exliibita.

Extremiun , ex superabundanti protestaiuur contra omiiia et sin-

gula
,
quae in praetensa liac et iiiani ijualitiite vel modo egcritis

vel in posteruni ausu tenicrario et irrito fort e agere pracsuu)etis.

Quod siipcrost , Patreni .Miscricordiarum iirccor , ut vcstri mi-

sercatur, ac vos tandem ali([uaii(lo ru)u Hlio prodigo miscrias

considerantes , in quas vos per dcploranduiu vestrum a Patve piis-

simo discessum dejecistis, eum in regrcssu suo ad Patrera humi-

litcr et ex corde scquamini, et liac via a Patre mitissimo, qui

nou vult inortem peccatoris , sed ut niagis convertatiir et vivat,

stolam primam recipiatis. Obsecro vos per quidquid Vobis carum

est, hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra

Eia I Serio considerate , (piid piissimo Salvatori
,
quid Ecclesiae,

sponsae Cliristi
,
pretioso sanguine ipsius acquisitae, quam Matrem

vestram dicitis, (piid succossori P>oati Petri , (hhmh Pastorum Prin-

ceps suum in lorris constituit Yicariuiu , (|iiid uuivcrso orbi, (juid

populo ([ui liactenus illusioiies vcstras sccutus est, quid dciiique

propriis animabus vcstris debeatis , ut angeli in coelis super eon-

versioue vestra gaiideant, et pacc Ecclesiae reddita. Quod supre-

mura cordis nostri votum est, niihi liceat Vos tamciuam cjusdcm

Matris tilios genuiuos amplecti ; oor enim nicam palet ad vos.

Sum eteniin. ')

1) Ik mag hier de waarschuwing niet achterhouden, dat ik bij het over-

schrijvcu van dezen brief, wellicht enkele woorden verkeerdelijk gelezin kan

hebben. Het s<'hrift toch van den Kanunnik Slallord i.-s op nuer dan eeiic
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1810, Maji 8. Hab. e. in aed. A. D. Dec. Cap. G. H.

con<Tr. ord. verna praes. o. AA.DD. exc. A. D. Bakker,

legit. imped. et A. D. Lkxius. Distr. A. D. Dec. red.

ex obl. q. Sax. et ins. ciiil. cap. / 15.

Retulit qunque D. Decanus acta cuni Jansenistis occa- Pag. Ito.

sione mortis praetensi ipsoruin Episcopi Harleniensi.s , et

ex quae huc spectant Capitulo exliibuit, quorum copiam

superius videre Heet.

Oct. 2. In aed. A. D. Dec. hab. e. Cap. C. H. con^^r.

ord. autumn. ])raes. o. membris. Distr. A. D. Dec. red.

ex obl. q. Sax. et ins. cuil. cap. / 15.

Exposuit A. D. Decanus, cum urgeret mandatum ad

ipsura missum, declarandi qnot et quaenam Obligationes

Batavae administrationi Capituli nostri commissae forent,

sese Amstelodami in aedibus A. D. Offerman convocasse

AA. DD. KuYTENBROuwER et Lexius, ut communicato

consilio negotium tanti momenti exequi possem [sic] ; et

unanimi voto conclusum esse , mandato liuic obtemperan-

dum esse; quod a Capitulo approbatum est.

1811. Aprilis 30. Hab. e. in aed. A. D. Dec. Cap.

C H. congr. ord. verna, praes. o. membris. Distr. A. D.

Decanus cuilibet cap. f 15. Mandato de quo in congre-

gatione praecedenti mentio , satisfactum est.

Oct. 8. Cum incertum sit, quibus diebus Imperator

statuisset hujus Patriae partes lustrare, nulli nostrum

domo abesse licebat, adeoque congregatio ordinaria autu-

mnalis haberi non potuit.

1811. Die 12 Nov. obiit R. A. et Amp. D. Andreas Pajr. 141.

plaats slechts met behulp van gissingen te ontcijferen. Toch is het aan-

doenlijk, dat de onvermoeide man , in zijnen hoogen leeftijd van meer dan

tachtig jaren , met bevende hand zijnen langen en schooncD brief ge-

schreven heeft, nog niet geheel zonder hoop (men bemerkt het gemakkelijk)

of hij soms, met Gods genade, nog iets niociit uitwerken tot terugkeer

van zijne jammerlijk verdoolde broeders.



Offerman, i)astor Anistelod. et Cap. Catli. Harl. Colle^ii

Tliool. Provisor. Iii ejus lociim iiominatus est A. D. LexiüS.

1812, Apr. 12. Ilab. e. in aed. A. D. Dec. Oap. C.

H. conifr. ord. verna , absonte A. D. Bakker, iiifirm.

imped. Distr. A. D. Dec. cuil. cap. ƒ10 et ex obl. Sax.

ƒ 6. Electus est loco A. D. Offerman, R. A. D. Hen-

uicus JoANNES Gerteler, pastor Encliiisanus.

Oct. I'. Ilnb. e in aed. A. D. Dec. Cap. C. H. congr.

ord. antumii. , absente A. D. Gerteler, in praec. congr.

electus [sic], cui significata fuerat ipsius in Capitnlum

electio. Distr. A. D. Dec. reditus Saxonicos et cuilibet

capitulari ƒ 1 0.

1813. Maji 11. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord. verna,

in aed. A. D. Decani. Introductus est A. D. Gerteler,

in poenultima congr. electus. Distr. A. D. Dec. reditus

Saxonicos et cnil. cap. _/' 15.

Oct. 2. Hab. e. Cap. C. H. congr. ord, autumn. praes.

o. Cap. Electus est Amp. Dnus L. J Geeres, loco A.

D. Qüesnel, pie in Dno def. Distr. A. D. Dec. red. ex

oblig. Sax.

Pag. 142. 1811. , 26 Apr. Hab. fuit congr. vernalis in aed. A. D.

Dec. Aberant A. D. van der Aa et Bakker. Ampl. D,

Lambertus Geeres, pastor in Berkenrode et Archipres-

byter Kenneinariae, qui praec. Capitulo erat electus, fuit

introductus.

1- Octobris, omnibus praesent, congr. ord. autumn. ha-

bebatur in aed. A. D. Dec. Ampl Dnus Dec. Joannes [sic]

Stafford, administrationem abdicante , eligebatur Amp.

D. Leonardus Kuitenbrouwer, pastor Amstel. Una-

iiiini voce in locnni A. D. CoRNELii Bakker. 22 Aug.

Purmerendae def. eligebatur R. D, Joannes Theodorus

Spaan, nominatus pastor Harlemi.

1815. 11 Aprilis, omn. praes. congr. vernalis in aed,
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A. D. Dec. f'uit liabita A. D. Joes Ttieod. Spaan, praeo.

cap. electus, fuit iiitroductus.

In locinn A. D. Everardi Petiii van der Aa, 17

Martii in Wateringen def, unanimi suftVagio olectus est

R. D. Theodorus Gustavus Seegers, past. in Spar-

woude op de Lie.

•5 Octobris , autumn. congr. f. hab in aed. A. D. Dec,

quo ob moi'binn absente, congregationi praefuit Anipl. D.

senior Kuitenbrouwer. A. D. Seegers, praec. congr.

electus , fuit consueto more introdnctus.

Amp. Dno Lexius , demandatae sibi et a Decano ab-

dicante ipsi traditae administrationis Capitulo rationem

oxhibere cupiente, Cauitulum rogavit A. Dnos Kuiten-

P.ROUWER et Gerteleu, qiii rationem illam examinarent

et in hunc finem postridio in aedibus A. Dni Lexius

convenirent.

1816, 12 Mart. Congregatio extraordinaria Amstelodami Pag. 143.

in aedibus A. D. Lexius.

Absentes erant AA. DD. Kok et Spaan legitime im-

ped.
, qui tarnen vota sna pro electione in hac congr.

facienda scripserant.

Praesidente igitur A. D. Seniore Kuitenbrouwer ot

Secretarii officio fungente A. D. Seegers, procedebatur

ad electionem Vicarii Generalis, Sede vacante, in locum

Amp. Dni Joannis Stafford, 5 luijus pie in Dno def.

Electus est Vicarius Generalis Sede vacante A. D. Joan-

NEs Henricus J^exius, qui simul eligebatur Decanus

Capituli Ecclesiae Cathedralis Harlemensis.

Contulit pariter CapituUun Vicariam Catiiarinae van

Rijnen, fundatam in ecclesia S. Laurentii Rotterodami

electo A. Dno Decano Lexio.

Leonardus Kuytenbrouwer, Praeses.

Theodorus Gust. Seegers , Secretarius.
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1>. II. N. !;'>. \\ , (iczc^eld te Amsterdam zeventien Junij

1810. Ohtvaniren met de verhoging zes stuivers en vier pen-

ningen en geregistreerd aldaar ten zilvcn dage. Deel 5. V. l\.

7" Cas» 3.

(Jntv. met de vcrh. twaalf stuivers.

CllOlSET. ')

Vü^. 1 14. Congregatio ordinaria Arnstelodaini iii aedibus D. Decani

30 Aprilis 1816.

Omnibus cap. praes. electus est Ampl. D. Gerardls

AntoniüS van der Lugt, Canonicus caijitularis Cap. H.

in locuin Ampl. D. Joannis Stafford. 5 Maitii ii. a.

])ie in Dno def.

E.xhibuit Dec. statuin praesentem censnum Capituli, uti

et illorum quorum administratio ad Capitulum pertinet,

pront ille status post administrationem A. Dni Stafford

per ipsum üecanum ordinatus et reductus est ;
qui status

sic dispositus per Capitulum unanimiler approbatus est.

Pariter statutum est, ut cliartae censuales asservaren-

tur in cista ferrea Capituli, clausa duobus clavibus, qua-

rum una erit sub custodia alterius administratoris.

In congregatioiie ordinaria determinabitur, quibus stu-

diosis subsidium e.\ proventibus Pulcheriae adjudicabitur.

De proventibus \)Vo sacerdotibns iudigentibus capitulariter

concludetur.

Conüre<iatio ordinaria ut supra 8 Octobiis 1810.

Praesentes erant omnes Capitulares.

More solito introductus est A. D. Gerardus Antonius

VAN der Lugt, Pastor Amstelodami, praec. con^r. electus.

Distr. Dec. cuil. cap. septen» fiorenos, a defuncto A.

Dno EvERARDO Petro van der Aa in liunc tinem de-

signatos, ut post ejus obitum a quolibet capitulari pro

i, Vti4'lij'. • ()>. I, ui/.. :u'.)
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solamine ejus animae Missae sacriticium oti'erretur. Anipl.

Dni Seegers et van dek Lugt, post mortem Dni van

DER Aa electi , 7 florenos pro octavo clesignatos inter se

divideruiit sub eadem conditione.

ConvcMitum est , ut Pastori iu Wormer R. D. Steen-

wijk ex proveutibus pro sacerdotibus indigentibus hac

solummodo vice darentur tri<;inta floreni. Subsidium ro-

«Tatum fuit pro van Leeuwen, ex Nieuwkoop, studioso

hunianistae [sic] ; ipsi adjudicati sunt 4-0 fl.

Deliberabatur de consibus Viennensibus et Hispanis pro Pag. U5.

quibus nuUi reditus solvuntur; unanimitcr judicabatur

illos ad interim esse servandos.

Refert Decanus ab haeredibus Domini Joannes Christiani

van Anrae , '3 Octobris 1815 Amstelodami defuncti, sibi

traditas esse sequentes cbartas.

1 CertificaatNationaleVVerkelijke Schuld ƒ400 N. 281,

cum scedulis sive coupons , nomine administrationis S. et

D. Saportas cum suis.

1 certificaat Nationale uitgestelde Schuld ƒ SÜO N. 111,

ejusdem administrationis.

4 Kansbiljetten ieder ƒ 200, N. 359258 A. B. C. D.

Proventus debent distribui inter tres sacerdotes Amste-

lodami natos, qui modo sunt 1° Decanus J. H. Lexius,

2° R. Pater WiJNANDUS Beekman, Ord. Fratrum mino-

rum Paderbornae et 3° 11° Dno J. A. Lexius, Pastor

Bamestriae.

Ex cujus ultima voluiitatis dispositione fundatio haec

proveniat, non constat , servata semper fuit in familia ,

quae illain secundum mentem fundatoris a Iministravit.

Post obitum supradicti D. van Anrae , familia rogavit

Capitulum, ut has cartas supradictas inter suas servare

et secundum mentem fundantis distribuere dignaretur.

Placuit Capitulo petitioni huic annuere.
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1817, -2:1 Aprilis liab. e. cnnur. ort). vernalis in aed.

A. D. J. II. Lkxii s. In ea nnines A. ü. Canonici erant

praeseiites ; liis omnibus pro praesentia <listi". D. Dec.

septeni fl. el ins. unie. cap. octo H., ut quisque duas

Missas celebraret jiro defuncta Catharina van Rijnen ejus-

que famiiia

quod testor

Leonaiu)' Kuytknbuouwkh, Capituli

Senior et Secretarius.

Congregatio Extraordinaria.

P.ii;. Ufi. I ^^1 7 ,
S^' Julii.

Post obitum A. D, JoANNis Hexrici Lexius, Cap.

E. II. Decani, Ego ejusdeni Cap. Senior et Secretarius,

caeteros Amjil Dnos ad congr. extraord. in aedibus nieis

in dieni octavain Julii Amstelodanii liabendani convocavi,

qui onuios (oxccpto A. D. ViNKENSTEix, legitime impedito)

determinata die in ea pracsentes fuerunt. Hac occasione

cuique Dno cap. dedi ducatuui aureuni
,
quos a Rev. Dno

Joanne Anthonio i-,exius, fratre defuncti Dni Üecani , di-

stribuendos acceperani , ut quisque pro sobuuine aniinae

defuncti fratris Missae Sacrificium offerre dignaretur. Pro-

cedebatur deinde ad Electioneui Vicarii Generalis Sede

vacante, in locuin Am}). D. Decani J. II. Lexiüs 3" Julii

pie in Dno def. ; et pluralitate votorum constabat me,

primo infrascriptum , electum esse Vicarium Generalem

,

simul et Decanum Capituli Ecclesiae Catbedralis Harle-

mensis.

Coutulit paiiter (vapitulum electo mibi jiraenominati

Capituli Dccano, Vicariani Catbarinae van Mijnen, f'unda-

tam in ecclesia S. Laureutii Rotterodami.

In eodem boe conventu electus est Capituli Secretarius

Ampl. D. Geuaudus Anthonius van üer Lugt. Distri-

bui deinde uiiicuique pro j)raesentia septeni Horenos,

Post liaec inter piaesentes resolutum est, ut ()n\nia ad
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Dominium Capituli pertinentia ex pastoratu defuncti Üni Pag. 147.

Decani, dicto de Posthoorn ad pastoratum electi Dni De-

cani dictum de Papegaai transportarentur et haec omnia

eodem die S"^ Julii 1817 in suo ordine sic peracta esse,

testamur infrascripti.

Leonardus Küytenbrouwer, Decanus etc.

Henricus Kok, Senior Capituli.

G. A. VAN DER LüGT , Secretarius.

D. 14. N. 270. Gezien voor zegel te Amsterdam veertien

November 1817. Ontv. met de verhoging eenendertig cents.

En gezegd ten zelfden dage in Deel 6, f" 7130, vak 4. Ontv.

met de verhoging negenenvijftig cents.

Croiset.

Hab. fuit die 7 mensis Octob. A. 1817 congr. ord.

autumnalis in aed. A. D. Dec.

Ea ipsa die congregationis nostrae obiit in Berkenrode

A. Rev, ac Ampl. D. Lambertus Ignatius Geeres ,

pastor ibidem, canonicus Eccl. Cath. Harl. et Archipres-

byter Kennemariae Aberat eadem die Amp. D. E. Vin-

KENSTIJN
,
gravi infirmitate impeditus,

Distr. itaque D. Dec. cuique cap, septem fl. pro praes. Pag. 148.

deinde cuilibet fl. sedecim ex proventu Vicariae Cath. v.

Rhijn, sub hac tarnen obligatione , ut quisque capitularis

quatuor SS. Missas celebret pro anima fundatricis ejusq.

fam. def. Deinde A. D. Dec. dedit fl. viginti cuique ca-

pitulari, qui ad emendum censum annuum florenos tre-

centos olim contulerunt.

Hab. e. congr. C. C, ord. verna in aed. A. D. Decani

7 Apr. 1818, absente A. D. Henrico Johanne Ger-

TELER, pastore Enchusano, legit. imp. Electus est, loco

A. Dni J. H. LexiüS, pie in Dno def. adm. R. D. J.

F. VAN Camp, pastor in Westerblokker; cui Capituli

Uydrageu Qescb. Bigd- r. Haarlem XVIIe Deel. 26
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eloctio siirniticata tuit; quam et admisit. Distr. A. 1). Dec.

aiinuos red. et cuique eap. ƒ 7 , dein ƒ 9 ad duas inissas

celebr. pro anima A. Dni Lamh. Ign. Gi-.eres, insuper

f 8 pro determinatis sacriticiis in solainen def. Cath. v.

Rhijn ejusque fam. etc.

Hab. e. congr. Cap. Cath. ordinaria autumnalis in aed.

A. D. Dec. 8 Octob. 1818, abs. A. Dno Tn. G. Seegers,

pastore in Voorburg, legit. iniped. Introd. e. A. Dnus

J. F. VAN Camp , praec. congr. electus in locum A. D.

J. H. Lexius, pie def. In locum A. üiii Lamb. Ign.

Geeres, def. in Berkenrode, electus est II. adm. D.

Anth. Henr. Jols Termars, pastor Harlemi. Distr. A.

D. Dec. annuos red. dein cuique cap. f 7 pro praes, ƒ 9

pro def. Cath. v. Rh. et pro Anrae ƒ 3.

Pag. U9. 1819, 27 Aprilis. Hab. e. congr. C. C. H. vernalis

,

in aed. A. D. Dec. pr. o. cap. Introd. A. D. Antii. Hen-

RiCüS Joannes ter Mars, praec. congr. electus in locum

A. Dni L. I. Geeres, def. in Berkenroode. Distr. A. D.

Dec. annuos red. et cuique cap. ƒ 7 deinde singulo Dno

ƒ 6 pro dub. Missis in sol. an. Cath. v. Rhijn et tam. def.

1819, 5 Octob. Ilab. e. congr. C. C. H. autumnalis

in aed. A. D. Dec. Abfuerunt A. Dni Henricus Kok,

pastor in Heemskerk, et Thkodokus Gustavus Seegjiks,

pastor in Voorburg, unus infirmitate, alter aliunde imped.

Electus est, loco A. Dni Engelberti Vinkestijn, past.

Alcmariae 1 Sept. hujus anni def. adm. Rev. Dnus An-

tonius Hubektus Mali, past. in Oestgeest ; cui Capituli

electio nota facta est, quam et benigne acceptavit. Distr.

Dec. cuique cap. ex annuo red. fl. 14, pro praes. ƒ 7,

ad intent. missae pro defto Amp. Dno Vinkestun, / 7

Pag. 150. et / (j pro 2 miss. in sol. an Cath. v. Rh. et fam. def.

Rogavit D. Dec. medicum Beekman, per matrimonium
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junctum familiae Domini Joannes Cliristiani van Anrae,

an quaedam esset obligatio persolvenda a tribus sacerdo-

tibus Ainstelüdami natis, qui aniiue quemdani reci|)iunt

proventum ex chartis ab liaeredibus Donuiii Jois Christ.

van Anrae, Capitulo datis.

Respondit supradictus medicus, nullam subsistere, quin-

imo donationem esse mere gratuitam.

1820, 18 Aprilis. Hab. e. congr. C.C. H. vernalis in

aed. A. D. Dec. pr. o. DD. cap Introd. more solito A.

D, Antonius Hubertus Mali, electus in locum A. Dni

Engelb. Vinkenstijn, Alcmariae 1* 7'"'' praec. anno

def. A. D. Dec. cuique praesenti distr. fl. 7 , ex annuo

red. ƒ 14, sex vero cuique pro celebr. 2 Missis pro C.

van Rhijn e. fam. def. Conclusum est unanimi voto, ut

imposterum absentes, ob quascumque etiam causas (excepto

aegritudinis impediment©) pecunia pro praesentia non fruan-

tur, qui vero post medium duodecimae advenerint , pro

mulcta daturi sint flor. tres.

1820, 3» Octob. hab. e. congr. C. C. H. autumnalis. Pag. 151.

Aberant A. Dni HenricüS Kok
,

past. in Heemskerk et

Theod, Gust. Segers, past. in Voorburg, ambo legitime

impediti. Dati s. cuique cap. ex annuo red. ƒ 7, totidem

pro praesentia, sex autem fl. ut quisque 2 celebret Missas

pro refrigerio def. C. v. Rhijn, e. fam. def.

1821 , b'' Maji hab. e. congr. C. C. H. vernalis in aed,

A. D. Dec. pr. o. Dnis Canonicis. Dati sunt cuique 7 fl.

,

6 ut ab unoquoque 2 ofterantur Missae pro def. C. v.

Rh. ejusque fam. Ex annuo autem red. decem fl.

1821, 2 Oct. hab. e. congr. C. C. H. autumnalis.

Aberant A. D. T. G. Segers et J. F. van Camp; prae-

sentibus A. D. Dec. distr. ex annuo red. fl. 14, pro praes.

ƒ 9 , sex autem fl. pro determinatis missis ad solamen

def. C, V. Rh. e. fam.
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I'ng. 15:l'. 1822, 2'-i \\)V. liab. e. congr. C. C. H. vernalis , in

aed. A. D. Doe. pr. o. Dnis Can. Dedit. A. D. Dec. cui-

que praes. ex ann. red, fl. decem , 9 pro praes. 6 autem

pro determin. M. in refrig. an. C. v. Rh. e. def. fam.

1822, 8 Oct. hab. e. congr. C. H. autuninalis, in aed.

A. D. Dec, Aberant A. D. H. Kok, past. in Heemskerk

et Th. G. Segers, past. in Voorburg. Dedit D. Dec.

12 fl. cuique cap. pro praes. 14 ex ann. red. et 6 fl. pro

determ. S. M. ad refrig. an C. v. Rh. e. fam. def.

1823, 15 Apr. hab. e. congr. Cap. Cath. verna, in aed.

A. D. Dec. Huic omnes Dni interfuerunt. Dedit A. D.

Dec. cuique praes. ex ann. red. fl. decem, 12 fl. pro

praes, et 6 fl. pro celebr. 2 M. pro C. v. Rh. e. fam. def.

Cum Capitulum sexcentos flor. acceperit e Domicella

MajUf beguina (sorore A. Dni Maju olim hujus Capituli

membri et provisoris) quos praedicta Domina dominium

Capituli esse asseruit, in hac nostra congr. deliberatum

est , in quos usus haec pecunia esset impendenda ; et re-

Pag. 153. solutum est, quod hujus summae medietas Pulcheriae

,

altera fundo Canonicorum capitularium esset assignanda.

1823, 7* die mensis Oct. hab. e. congr. C. H. autum-

nalis, in aed. A. D. Decani, absente A. D, Th. G. Se-

gers, past. in Voorburg. A. D. cuique praes. ex ann.

red. fl. 14, pro praes, / 14, ƒ 9 pro determ. 3 M. ad

solamen def. Catharinae ejusque fam. destribuit.

1824, 4 m. Maji hab. e. congr. C. H. verna, in aed.

A. D. Dec. praes. o. Dnis Can. Distr, sunt cuique cap,

12 fl, pro praes. ex ann. red. / 10 et 6 pro 2 M. le-

gendis ad intent. Cath. v. Rh. ejusque fam, def.

1824, 5 die m. Oct. hab. e. congr. C. H. aut. ordin.

in aed. A, D. Dec, absente A. Dno Tn, G. Segers.

Distrib. sunt cuique praes. fl. 14 pro praes. / 15 ex ann.

red. honorarium autem 9 fl. ut celebr, 3 m. pro def, C.

V. Rh. e. fam.
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1825, 19 m, Aprilis hab. e. congr. C. H. verna , in Pag. 154.

aed. A. D. Dec. praes. o. D. Can. Distr. sunt cuique cap

12 fl. pro praes. ex fundo Capituli 10 et 6 tl. ad 2 sacra

celebr. pro def. C. v. Rh. e. fam. def.

4 Oct. hab. e. congr. C. H. autumnalis , in aed. A. D.

Dec. absente A. D. T. G. Segers. Dati s. cuique praes.

fl. 15 pro praes. 18 fl. ex ann. proventu ; honorarium

autem 9 fl. cuique membro Capiluli , ut celebr. 3 sacra

pro C. V. Rh. e. fam. def.

1826, 11 Apr. hab. e. congr. C. H. vernalis, in aed.

A. D. Dec. praes. o. D. capitularibus. Dati sunt cuique

A. D. Canonico 12 fl. pro praes. ex fundo cap. 10 et 6

pro intentionibus ad solameii C. v. Rh. e. fam. def.

3 Oct. hab. e. congr. C. H. autumnalis, in aed. A. D.

Decani, absentibus A. Dno H. Kok, T. G. Segers et

F. J. VAN Camp legit. imped. Unusquisque Dnus Capi- pag. 155.

tularis accepit pro praes. fl. 15, ex ann. proventu fl. 18

et fl. 9 ut celebr. quisque 3 M. pro def. C, Rhene [sic]

ejusque def. fam.

Anno 1827, die 2 Apr. in Dno def. est A. D. Leo-

NARDUS Kuitenbrouwer, Decanus Cap. Eccl. Cath. Harl.

et vacante Sede Vicarius generalis. Eodera anno et ejus-

dem mensis die 6 habita fuit extraordinaria omnium cano-

nicorum congregatio in aedibus Ampl. Viri Henrici

JoANNis Gerteler, ad eligendum in loco defuncti Vi-

carium generalem, convocante Ampl. Dno G. A. van der

LüGT, Capituli Secretario.

In ea praesentes erant Ampl. Dni H. J. Gerteler ,

G. A. VAN der Lugt, J. f. van Camp, A. H. J. Ter

Mars et A. H. Mali, absentes vero ob legitimam cau-

sam Ampl. Dni H. Kok, J. T. Spaan et T. G. Segers,

qui tarnen scripto vota sua ediderunt.

Facta electione erat Vicarius Generalis Sedis vacantis
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nee non Capituü Deeanus A. Dom. H. J. Gertelkr, eni

elccto Capitulum simul contulit Vicariam Catliarinae van

Pni;. 1"jC. Rijn, Rotterodami fundatani in ecclesia S. I-.aurentii , j)er

obituin Ampl. Viri praefati etiam vacantem.

De caetero 10 fl. cuique cap. praesenti distributi sunt

pro ])raes. ; circa absentium pensionem inspiceretnr decre-

tum a Capitulo abhinc aliquot annis liac de re emanatum,

Similiter resolnta est translatie Bonorum Cajiituli ex

aedibus Ampl. Domini defuncti in potestatem Dni Decani

fungentis , et tandem electio novi canonici et capitulo ver-

nali proxime habendo.

G. A. VAN DER LUGT, SeC.

A. H. Mali.

N. 177[7].

Gezien voor zegel te Amsterdam den drieentwintigsten July

1800 zevenentwintig. Ontv. niet de verhogingen Acht en dertig

cents. De Ontvanger

Daniels.

Geregistreerd te A.msterdam den drieentwintigsten July 1800

zeven en twintig, in deel zeven, folio drie en zeventig verso,

vak vijf en zes.

Ontvangen voor regt tachtig cents .... ƒ —,80

13 opcenten tien en een halve cent . . . . n —,10^

13 id. syndicaat tien en een halve cent . . ii —,10^

Pe Ontvanger ƒ 1,01.

Daniels.

Pag. 157. 1827, prima Maji congr. ord. vernalis liab. e. in aed,

A. D. Dec. praes. o. DD. cap. In loco def. A. Dni Leon.

KuYTENBROUWER, canonicus clectus est Adm. Rev. D.

Henricus ToMAS, pastor Uarlemi. Dein unam. resolutum

est, electionem novi Decani indicare Illustriss. Dno A.

CiAMBERLANi, ViceSuperiori Missionis; quod onus De-

eanus ipse in se susccpit. Postca cuique Ampl. Duorum

12 fl. distr. sunt pro praes. 10 ex annuo red. 7 ad ctdebr.
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unura Sacrum pro anima A. Dni L. Küytenbkouwer
,

Decani , et insuper ƒ 6 pro 'Z M. in refrig. C. v. Rijn

et fam. ejus dicendis.

1827, die 2 Oct. ordin. autuninalis congr. hab. e. in

aed. A. D. J)ec. Absentes erant AA. 1)D. T. G. Segers

et J. VAN Camp, morbo impeditus. A. D. HenricüS

ToMAS, pastor Harlemi , qui praec. Cap, in can. clectus

erat, canonice introd. est. De stndiosis S. et T. ') resol-

vit Capitnlnm sequentia : prioris subsidium augere, alteri

subsidio succurrere. Pro praes. distr. ƒ15. Pro 3 M. in

refrig, an Cath. ejnsque fam. def. ƒ9, et tandem ex

annuo red. ƒ 20.

1828, die 22 Apr. vernalis congr. ord. hab. e. in aed. Pag. 158.

A. D. Dec. Capitulares DD. omnes praes. erant, In favorem

studiosorum indigentium resolvit Capitulum sequentia ƒ00
dabuntur T. , 40 studioso M., juveni M. conceditur sub-

sidium pecuniale ab A. D. Secretario determinandum
,

inspectis ejus circumstantiis. Finaliter receperunt AA. DD.

quisque ƒ 1 2 pro praes. ƒ 1 ex annuo red. et ƒ 6 ad

2 sacra pro an. C. v. R. ejusque fam. def.

1828, die 7 Oct. fuit Cap. autumnale ord. in aed. A.

D. Dec. Absentes erant A. Dni H. Kok et T. G. Segers,

quorum prior morbo, alter alio imped. retinebatur. Cum

numerus studiosorum , subsidio indigentium , ad viginti

quinque excreverit, decrevit Capitulum, neminem , ma-

nente hoc numero, indigentium catalogo esse adscriben-

dum ; ne ipse fons intereat. Postea cuique Ampl. jus ha-

bontium distr. sunt ƒ 15 pro praes. / 20 e nostro reditu

et insuper ƒ 6 ad 2 int. ut alias, pro Cath. def. et ejus fam.

1) üe lezers zullen het, vertrouwen wij, goedkeuren, dat de namen der

studenten die in dezen laatsten tijd ondersteund werden , slechts met eene

enkele letter zullen worden aangeduid. Als geestelijken toch zijn zij aan

velen der lezers hekend geweest, of zelfs gedeeltelijk thans nog onder de

levenden.
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Recesseruiit AA. DD. denuo congregaturi iii adventuni

Novi Episcopi , de quo iterum sermo erat. ')

1829, die 5 Maji hab. e. ord. vernalis congr. in aed.

A. D. Dec. absente A. Dno T. Spaan, morbo impedito.

Pag. 159. Distr. sunt ƒ12 pro praes. /" 10 ex iiostro red. Iiisuper

/ 6 pro 2 sacris die. in refr. an. def. C. v. II. cum fam.

1829. Hab. ord. congr. autumnalis die 6 Getob, praes.

omnibus cap. acceperunt singuli / 15 pro praes. ƒ 20 e.

red. nostro et ƒ 6 ad 2 sacra die. pro Cath. et ejus

fam. def.

1830, die 27 Apr. hab. e. ord. vern. congr, praes. o.

D. cap. In ea distributie erat fl. 12 pro praes. ƒ 10 e,

red, nostro et ƒ 6 pro 2 sacr. in refr. an. Cath. et fam.

e. def

1) Dit heeft betrekking op de verwaehte uitvoering van het Concordaat

van 18 Juni 1827. Wat het Kapittel daaromtrent van zins was, blijkt uit

de Acta niet; maar we vinden in het Archief van het Kapittel ecne iSij-

noj)sis Historiae Capüuli Cathedralis Earlemensii" door den Kanunnik en Pa-

stoor Tomas op 11 Februari 1829, met het oog op de toea verwachte her-

stelling der Hiërarchie opgemaakt. Na een kort overzicht van de geschiedenis

des Kapittels, waarin hij vooral hunne getrouwheid aan het Geloof en den

II. Stoel doet uitkomen, zegt hij: „Hoc igitur Capitulum, salvo meliori

„judicio, si umquam Ecclesiae Harlemeusi daretur Episcepus, non egeret

„renovatione, et quum Dioecesis Harleraensis in nova circuniscriplione

„Dioecesis Amstelodamensis omnino sit ponenda
,

quidni poterit futurus

„Antisles Amstelodamensis initium sumere cum hocce Capitulo ?"

Daarop geeft hij de namen op der toen fungeerende Kanunniken, en

teekent in een P.S. aan , dat die Synopsis in de Kapittilvergndering van 5

Mei 1829 door al de Kanunniken is goedgekeurd en op de volginde Ver-

gadering van G October 1829 in het Arcliicf is gedeponeerd. Vau dit alles

vinden we echter niets in de Acta aangeteekend. In November 1852 —
alzoo kort voor de herstelling der Hiërarchie — zond Past. Tomas ecne ge-

lijke Synopsis aan den Paus . welke op hetzelfde neerkomt, maar ietwat

uitvoeriger en met enkele onjuistheden en scheeve voorstellingen vermeer-

derd. Daar lezen we o. a. : „Cum jamjam decimo octavo .lunii anni 1327

inierunt Leo XII Pont. Max. et Wilhelmus Kei Neeriandiae pattum cou-

cordatus quod nostris in Oratoriis et Ecclesiis 23 Decembris ejusdcm anni

promulgatum fuit, maudatu Vice-Superioris, mcdiante Archipresbvtero J.

van Banning, et juxta hoc pactutn nova episcopalis Ecclesia Amstelodamensis
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1830, die 5 Oct. fuit coiigr. autunin. ord. abs. A. D.

H. Kok. Distr. singulis Ampl. cap. fuit ƒ 15 pro praes.

et ƒ 20 e. red. nostro. Ins. cuiquo praef. Üiiorum data

sunt 2 sacra dicenda pro an. Cath. et def. e. ftiin.

1831, die 19 Apr. erat ord. congr. vernalis, pr. o.

cap. exc. A. Dno H. Kok aegrotante. Distribuebantur cui-

que / 12 pro praes. ƒ 1 e. red. nostro, ft ƒ 6 pro 2

sacris, pro Cath. et def. e. fani. dicendis.

1831, die 4 Oct. hab. e. ord. congr. autumn. absent,

A. Dnis Kok et Segers, quorum prior aegritudine, alter

ob alia negotia detinebatur. Pro praes. dabantur / 15; Pag. 160.

e. red. nostro /25. Ins. cuique A. virorum commissa sunt

2 sacra dicenda in refr. an. Cath. et fam. ejus.

fuit erectn, in cujus ilioecesaoa descriptione Ecclesia Harlemensis assumpta

est, poterit hoc Capitulum Harlemense, quod ipso facto aboletum crit , si

pactum concordatus executioni mandetur et Ecclesia Cathedralis ciim suo

Pastore appareat, servitutem obsequiosissimam praestare et in novum assumi

Capitulum, de quo etiam in pacto concordatus res aguntur, et cum plurimis

membris ampliatnm ob raajorem latitudinem novae Dioecesis Amstelodamensis

proccdere."

Daarop geeft hij weder de namen op van de toenmalige Kanunniken.

Onder aan vinden wc 't volgende :

„Hujus descriptionis Capituli Harlemensis Ecclesiae Cathedralis exemplar

obtuli anno 1828 [dit zal 1829 moeten zijn, want eerst in Februari 1829

had hij het stuk opgemaakt] Illmo Dno Vice-Superiori nostro Capaccini, et

nunc de novo descripsi cum levi rautalione, mutatisque abhinc canonicorum

norainibus, cum ab anno praedicto major pars eunim defuncta sit, in quo-

rum locorum vacatione alii successerunt cauonici juxta anliqiiam rcguiam

Capituli. Mcnse Novembris 1852 misi talem descriptionem Summo Pontifici

Pio IX vere Magno."

Deze aanteekening was onderteekend: H. Tomas, Canonicus. Lugd. Bat.

17 Maji 1853. Op dien datum toch zond hij de copie zijner Synopsis aan

Mgr van Vree. Ofschoon hij in het stuk zelf niets rept van de toen aan-

staande herstelling der Hiërarchie, heeft hij het toch blijkbaar aan den

Paus gezonden in de hoop, dat zij in het nieuw op te richten Kapittel

zouden opgenomen worden. Zoo poogde bet wegstervend oud-Kapittel zich

eene herleving in het te verwachten nieuw Kapittel voor te bereiden.
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1832. Hab. e. ord. venialis congr. die 8 Maji, praes.

o. A. huis. Eoruni cuiqiie distr. simt /' 12 \)V() praes.

ƒ 10 e. reditibus nostris , et iiisuper injuncta 2 sacra pro

Catli. et e. fam. def. ad honorarium J 3 quodque.

1832, die 2 Oct. liab. e. ord. coni^r. autuinn. absent.

A. Dnis Kok , Segers et va\ Camp , impeditis. Hono-

rarium praesentiae erat /' 1 5 , e. red. erat proventus ƒ 25
;

addebantur duo sacra in refrig. an. Cath. Reine et ejus

fam. def. Ampl. Dnus van Camp, ob ininitantem chole-

rani douii detentus, etiam praesentiae lionorario decora-

tus est.

1833, die 23 Apr. erat ord. vernalis congr. absent.

A. Dnis Kok et van der Lugt. Distrib. sunt praesen-

tibns et legitime, ob morbum scilicet, impeditis / 12 ad

honorarium, cuique vero Amplissimoruin ƒ 1 e. reditu

nee non f 6 ad dicendum 2 sacra pro an. Cath. ejusque

fam. def. Dein unanimi voto concessum est theologis R.

et T. subsidium aliquod extraordinarium ob iter longin-

quum ab iis necessario subcundum pro ordine sacro adi-

piscendo.

1833, die 8 Oct. erat congr. ord. autumnalis. absent.

A. Dnis H. Kok et T. A. Segers impeditis, quibus Ca-

Pag. 16]. pitulum indulsit praesentiae honorarium. Conclusum dein,

nemini ob quascumque rationes absenti in {)osterum ])rae-

fatum lionorarium esse reddendum. Distribuit Capitulum

cuique capit. ƒ20 pro praes. ƒ20 e. ct.isu annuoetƒ6

pro 2 M. in refr. an. Cath. et fam.

Exhibuit A. D. Secretarius G. A. van der Lugt in-

strumentum aliquod scriptum a Rev. Dom. B. H. v.4N

KoKKELiNK, Begginagii pastore in hac urbe , confectum,

quo sciente et approbante Capitulo aliquot scednlac obli-

gationis doiiantur ipsimet Capitulo in finem administrandae

ab illo intentum et ibi latius indicatum. Quod onus prae-

fatus Ampl. hnus noinine Capituli in se su>cepit.
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1834, die 15 Apr. hab. e. coiif^r. Cap. ord. absente

A. Dno H. Kok, impedito. Distributio praesentibus Dnis

facta erat ƒ 12, ƒ lU ex annuo red. nostro, quibus ad-

debantur / 6 pro 2 M. in Requiem Cath. et ejiis fam.

dicendis.

1834, die 7 Octob. ord. nutumnalis bab. e. coiiL^r. pr.

o. cap. exc. A. D. H. Kok, senectute impedito. Quisque

Ampl. DD. accepit ƒ20 ut praeseutiae honorarium, itidem

ƒ20 e. reditu et insuper ƒ9 ad 3 sacra celebr. in refr.

an. Cath. Reine caeteraruraque ejus fam. animarum.

1835, die 5 Maji iiab. e. vernalis ord. congr. Ampl. l'ag. 162.

omnes exc. A, Dno H. Kok, erant praesentes. Distributio

erat pro praes. ƒ12, e. red. ƒ 10 et tandem ƒ 6 ad 2

S. pro an. Cath. def. et fam. ejus.

1835, die 6 Oct. congr ord. Cap. hab. e. in qua omnes

Capituiarii viri, A. Dno H. Kok exc. praesentes erant.

Praesentibus distrib. sunt ƒ 20, itidem ƒ 20 e. red. nostro,

et ƒ 6 pro 2 S. in refr. dicendis pro an. Cath. et e.

def. fam.

1836, die 19 Apr. ordinario modo et loco vernalem

congr, habuimus, absent. A. Viris Henr. Kok et Segeks.

In ea praes. praesentiae honorarium ƒ 12 distr. est, qui-

bus additi sunt ƒ 6 ad dicendum 2 M. pro Cath et de-

functis ejus. Reditus erant Amplissimorum cuique ƒ 10.

1836, die 4 Oct. fuit ord. avitumnalis congr. absent.

A. Viris Kok, vSegers et Thomas, ob infirmitatem im-

peditis vel potius ob legitima impedimenta excusatis. Distr.

sunt praes. pro eorum praesentia ƒ 20 , itidem ƒ 2Ü e.

red. nostris, cum ƒ 6 pro 2 S. in refr. offerendis pro

Cath. def. et ejus fam.

De tribus studiosis K , L. et H., qui se Decano pro

subsidio habendo obtulerant , in postera congregatione

decisio fieret, post inquisitionem scilicet circa eorum res

et circumstantias
;
quam in se suscej^it Decanus Capituli.
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Pag. 163. 1837, die 11 Aj)r. ord. congr. vernalis erat, absent.

A. Dnis H. Kok et Segeus , senectute et ae^ritudine

impeditis. Distribuebantur praes. / 12, quibus addebaiitur

ƒ 10 e. fundo nostro , cum /' 6 pro 2 I\I. pro Cath. et

def. ejus fara.

De studiosis antea et in ultima congregatione iiobis

commendatis , resolutum est ut sequitur : juvenem K.

catalogo distribuendorum adscribendum esse. L. dum de

ejus habilitate pro Sacris Ordinibus satis coiistabit, bene-

faciendum in Seminario Warniondano; H. quoque assu-

mendum annoproximo; cum G. et duobus aliis ab Ainp.

D. Secretario et a me ') praesentatis.

1837, die 3 Oct, erat congr. ord. autumnalis, in qua

omnes DD. can. praes. erant, A. Dnis H. Kok senectute

impedito et Tii. G. Segers nuper scil. 13 Maji hujus

anni defuncto. Honor. cuique praes. erat / 25 ; red. noster

./ 23; quibus addebantur / 9 ad 3 S. dicenda pro Cath.

ejusque def. fam. et aureum veteris monetae pro iSIissa

in refrig. def. A. Dni Segers, Fratris nostri. Postea in

loco def. electus est plural itate votorum Rev. adm. D.

Henricus Awater, past. hujus civitatis, quem A. D.

Secretarius de sua electione certiorem reddere promisit.

Pag. 164. 1838, die 1 Maji vernalis congr. ord hab. e. omnibus

A. viris, solo seniore A. Kok exc. praesentibus. In hac

congr. introductus atque inauguratus est A. D. IIenricus

Awater, in anter. congr. legitime electus. Pro praes.

distr. sunt / 12 ; e fundo f 10 et /" 6 pro 2 S. pro Cath.

ejusque fam. def. dicendis. Anip. D. IIenricus Awater,

more inter nos usitato, / 300 obtulit ad censum quem-

dani omendum , nostro privato fundo addendum. Amp. D.

VAN Camp rogatus est uomine Capituli agere cum pastore

1) Pa.stoor Gerleler , den Deken.
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Lexius in Bamestra , de ne<fotio ipsum inter et Capituluni

quondam incoepto, ciii petitioni praef. Ampl. annuit.

1838, die 2 Oct. erat congr. autumnalis ord. praes. o.

A. Viris, solo Ampl, Kok exccpto. Conclusum est hu-

manistis R. B. VV. VV. et B. ƒ 40 distribuere , et theo-

logo H. dimidium honorarii fratris sui annumerare quando

hic sacerdotio initiatur. Insuper deliberandum statuimus

proxime congreg. de humanistis et eorum distributione in

posterum. Acceperunt praesentes DD. / 25 honorarium

praesentiae suae, / 20 e fundo nostro et tandem / 6 pro

die 2 M. pro Cath. Vicariae fundatrice et ejus fam. def.

1839, die 16 Apr. hab. o. ord. vernalis congr., omn.

cap. praes. demto solo A. D. Henrico Kok. Conclusio

Capituli unanimis fuit, studiosis humanistis incipientibus

nihil distribuere nisi post annum et alterum studii et ex-

hibitionem testimonii, locum eorum inter sodales suos

continentis, Decano exhibendi
;

quod et in posterum re-

quisitu nostro ostendendum erit. Philosophis annuatim

ƒ50 annumerare decrevinuis. Distributio praesentium fuit

ƒ 12; e fundo ƒ 10, quibus ƒ6 additi sunt pro dicendis

2 S. in refrig. an. Cath. et fam. ejus more solito.

1839, die 8 Oct. erat ord. congr. autumnalis, praes.

in ea o. A. Viris, solo D. H. Kok demto. Correctionem

notularum antecedentis congr. in quibus vitium irrepserat,

conclusum est. Postea absolutis omnibus facta est distrib.

honorarii praesentiae ƒ 25 ; e reditu nostro ƒ 20 ,
quibus

additi sunt ƒ 6 pro duplici S. in refrig. Cath. caetero-

rumque dicendo.

1840, die 5 Maji hab. e. ord. congr. vernalis, praes.

omnibus, demto A. D, Kok, ob senium impedito. Re-

sumtis notulis anterioris congregationis nuUa erant negotia

pertractanda ;
quare facta distributione consueta discessi-

mus. Honorarium praesentiae erat ƒ 12. Reditus noster
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ƒ iD, (iiiilius aiimimerahaiitur j O in stipi'ndiuin pro 2

S. in retViLi. Catli. ejusquo fair..

Iiiter alia ad Capituluin llarleiiicnse pertiiicntia testa-

tui- iiitVascriptus , apud A. D. Decaiium defuiictum in-

venisse quaindam scedulani, acta Capituli |)raecedentis

congregatioiiis contineiitein et verbatim ut sequitur.

1810, die 6'* Octobris erat congregatio autumnalis.

Excepto A. D. Kok omues Ampliss. viri praesentes erant.

Finito Capitulo distributi sunt unicuique praeseutiuin j 'Ih

pro praesentia ; e reditu nostro ƒ 20 et insuper (i pro

duobus Missis pro Catharina van Rijnen et defuncta ejus

familia

hac 15 Martii 1841.

G. L. VAN DER LufJT , Cap, Sec.

Pag 1G6. Congr. Cap. Cath. Harl. extraordinaria , liab. in aedibus

Secretarii 18 Martii 1841
,
praes. omnibus Capit. membris,

exc. A. D, Kok, ob senectutem impedito.

Convocatis per Secretarium Capituli membris, loco Ampl.

ac Rmi Dni Henrici Joannis Gerteler, Vicarii Gene-

ralis Sede vacante, nee non Cap. Harl. Docani, die 13

Martii ISl-J pie in Dno defuncti, unanimi suffragio suc-

cessor electus est A. D. Gerakdus Antonius van der

LuGT, canonicus ac praed. cap. Secretarius. Iluic electo

contulit insuper Capitulum Vicariam Catharinae van Rijnen

in ecclesia ad S. Laurentiuni Roterodami fundatam. Distr.

dein Decanus cuiqne Canoiiico praesenti decem H. et con-

cludit Capitulum.

In quorum fidem liaec acta Cai)itiili manu ))ropria sub-

scripsimus iiac 27 Aprilis IHH.

J. Th. Spaan.

Ant. H. J. Termars.
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Deel 64, N. f>92. (iezieii vour Geregistreerd te Ainsterdani

zegel te Amsterdam (l(Mi zestien- den zee^tienden Junij aclitliien-

den Junij achttien honderd een honderd een en veertig, deel een

en veertig. Ontvangen voor regt en dertig, folio honderd dertien

en verhooging een en twintig verso, vak vijf.

cent Ontvangen voor regt en ver-

de ontvanger hooging een gulden tien en een

ƒ 0,21. Metworst. halve cent.

de ontvanger

ƒ 1,10^ Metavorst.

In congr. vernali die 27 Apr. 1811, omn. can. exc. pag. 167.

A. D. Kok praes. declarat Dec. omnia ad Capit. Harl.

pertinentia bona e domo het'ti Ampl. Dni Gerteler in

suam potestatem esse transpertata. Fit dein electio novi

Cap. membri loco A. D. Dec. Gerteler in Dno def. et

pluralitate votorum electus est Rev. adm D. HenricüS

VAN LOTTOM, Amstelodami in statione sub signo Psittaci

pastor; cui Oapituli electio per Ampl. Dnos Spaan et

Mali significata fuit, quam et electus admisit. Finito

Cap. distr. Dec. cuique praes. ƒ 12 pro praes. ƒ 10 ex

censibus fundi et ƒ 6 pro i S. ad int. Cath. v. R. celebr.

ISll. In congr, ordin. 5 Oct. in aed. A. D. Dec. pr.

o. cap. membris, exc. A. D. Kok, habita , resumtis ac

approbatis praeteritae congr. notulis introductus est A. D.

Henricus van Lottom, loco A. D. Dec, Gerteler in

Dno def. antea legit. electus. Sequentibus dein, qui studia

inchoarunt, quique sunt : O. W. G. S. R. S. et A., ca-

pitulum concessit annuum subsidium quadraginta flor.
,

cum caeteri subsidiati qui ad altiora pi'omoti sunt studia,

subsidii augnientum obtinuerunt,

Reddidit praeterea Secretarius de proventibus et ex-

pensis Capituli rationem
,

quae summam octingentorum

octoginta duorum florenorum necnon octingenti [sic] duo-

rura et unain dimidiam cents superesse innotescit. Fina-
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liter (listr. Dec. praos. 2U, octo canonicis ex fuiulo 25, ac

omnibus pro 3 S. iii refr. an. Catli. v. R. et tam. 9 florenos.

Coniireiratio onlinaria 12 Apr. 1842.

Praes. omn. exc. A. D, Kok ob senectiitem impedito

et A. D. VAN Camp, 26 Nov. anni praet. in Dno def.

Resumtis ac approbatis ultimae congr. notulis , A. D.

Dec. septem cap. membris pro praes. distr. 14 fl., octo

capitularibus ex fundo 12 fi. ac totidem pro 2 M. in refr.

an. Cath. v. R. aliorumque ex fam. 6 fl. Instituit insuper

Decanus electionem pro niembro cap. loco def. A. D. van

Camp; et plural, vot. electus est R. D. Splithof, past.

in Westerblokker. De liac electione pastorem certiorem

Pag. 168. reddere in se suscepit A. D. van Lottom. Demandatur

dein A. D. Decano cura pro conversione vulgo Kansbil-

letten et finitur sessio.

Congregatio autumnalis 4 Octob. 1842 habita, praes,

omn. Cap. membris, exc. A. D. Kok.

Post approbatas praeced. congr. notulas, introd. est more

sol. et observ. observ. A. D. Joannes Splithof, pastor

in Westwoude, pro def. A. D. van Camp in congr. vern.

electus. Contulit ulterius Capitulum A. D. Decano facul-

tatem de necessaria pecuniae summa disponendi in con-

versione vulgo Kansbilletten ; ita ut in bonum admini-

strationis emere, vendere ac omnia prout circumstantiae

dictaverint, agere valeat.

Admisit insuper Capit. i)ro subsidio annuo sequentes

studiosos W. T. et G. Distr. dein A. D. Dec. cuil. cap.

praes. ƒ20 , omnibus can. ex priv. fundo / 30 ac stipen-

dium / fi pro 2 M. in refr. an. Cath. v. R. et fam. Ad

dispositionem A. Dni def. van Camp dedit Dec. finaliter

singulis cap. membris / 5, ut pro ejus animae requie

unum, opportuno tempore celebret Sacrum.

Congregatio vernalis hab. e. 2 Maji 1843, in aed. Dec.

praes. o. can. Notulae praec. congr. ])raelectae appi'oban-
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tur. Distr. dein Dec. septem Capitul. cuique f H pro

praes. ƒ 14- ex fundo privato, ƒ 6 pro 2 M. pro C. v.

R. et fam. def. et unuin ducatum aureum, in honor. pro

2 S. dicendis pro an. requie Ampl. Dni Henuk i Kok
,

senioris, et ab anno 1800 venerabilis capituli membri,

yO Octob. 181-2 in Dno def.

Eadem 30 Octob. 1812 obiit Harlemi R. adm. D. Ber-

NARDüS Henricus VAN KoKKELiNK , olim pastor Beg-

ginagii Amstelodami. Erga Capitul urn benevolus dederat

anno lS'3;i - uti videre est in notulis hujus anni - obli-

gationem valoris ƒ 1000 ad onus Regni Russiae, redden-

tem quinque in centum N. 25035 a Capitulo administran-

dam, sub ea tarnen conditione, ut annui reditus
,

qui

donec viveret ab ipso perciperentur, post mortem in sti-

pendium pro Missis celebrandis cederent , ita ut pro ejus

animae sufFragio quisque canonicorum annue unum Sacrum

ad quinque florenos celebraret
;

qui autem superessent
j)^^^ leg

quinque floreni Pastori in Begginagio Amstelodaraensi pro

tempore existenti in eumdem finem darentur. Honorarium

hoc est pro prima vice in congregatione autumnali sol-

vendum.

5 Nov. 1842. Amstelodami e vita discessit A. D. Joan-

NES Theodorus Spaan , olim pastor Harlemi , Capit.

nostri venerabile membrüm. In refrigerium animae ejus

voluit, ut quisque canonicus unum celebraret sacrum, et

pro hoc stipendium quinque florenorum acciperet. Rel iq uit

insuper Ampl. testator Capituli custodiaeobligationemƒ 200,

ad onus Regni nostri rendentem [sic] annue quinqne florenos

in centum N. 109, Adm. Ketwich c. s. , et quidem sub

conditionibus, quae in epistola ejus manu scripta , signata

et ad Capitulum directa exprimuntur. Convenerunt Capi-

tulares omnes, contentum hujus epistolae notulis capituli

non inserendum; sed ipsamet epistola sub involucro custo-

dienda, ad tempus quo efFectum sortiri valeat.

Btjdrageu Gescli. Uisd- v. Haarlem XVIIe Deel. 27
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Loco (luoruni in Duo def". capit. niembrorum Kok et

Spaan, pluralitate votoiuin clecti sunt Rev. adm. Dnus

Henricus Hoek, pastor Amstelodanii in ecclesia dicta de

Posthoorn, et Rev. adtn. Diuis Gerardüs Zwaaxeniïurg,

pastor in Spanbroek; quibus Capituli electio nota facta

est
,
quani et benigne acceptarunt.

Finaliter effecta est conversio / 10 12 OU Kansbilletten

et / 95000 Uitgestelde schuld in ƒ 8600 certif. debiti

activi et ƒ 167 in pecunia; ut jam in partitione horum

omnis vitetur difficultas, resolvit congregatio quod , ex-

cepta una charta censuali valoris ƒ 1000
,
quae Pnlcheriae

in sortitione 1825 pro anno 1843 obtigerat
,

proventus

caeterarum certif. ac restans pccuniae summa inter diver-

sas administrationes in posterum dividerentur, et aliis ,

quae in communi remanent, adderentur.

Congregatio ordinaria autumnalis 3 Octobris 184'3.

Notulis approbatis ac omn. can. praes. more sol. introd.

sunt A. D. Henricus Hoek, loco A. D. Henrici Kok

30 Octob. , et A. D. Gerardüs Zwaanenburg, loco

A. D. Spaan 5 Nov. anno elapso in Dno defunctorum ,

ambo in praeced. congr. electi.

Distr. dein Dec. ƒ20 pro praes., ƒ 30 ex fundo, /9
pro 3 S. in refr, an. C. v. R. et fam. ƒ 30 pro triginta

\r. ad eamdem intentionem celebrandis ac tandem ƒ 5 pro

Pag. 170. uno S. ad mentem R. D. Kokkelink defuncti diccndo,

Ob majorem numerum studiosorum ,
qui subsidium petie-

runt et subsidiari non possunt, concessit congregatio De-

cano facultatem cum iis agere [sic] prout consultum duxe-

rit, ne summae distribuendae limites transgrediantur.

Congregatio vernalis 23 Aprilis 1844.

Omnibus, exc. A. D. Zwanenburg, praes. distr. Doe.

post post prael. et approb. notulas, et cum nulla insuper

negotia esseiit pertractanda, cuilibet praesentium fl. 14,
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omnibus canonicls ex fundo ƒ 11-, et pro 2 in retV. an.

Cath. V. Rijnen et fam. sacris celebr. /' 6.

Congregatio autumnalis liabita 8 Octobris IS-il.

Omnibus praeter A. D. van Lottom et Zwanenburg

praes, prolegebantnr et approbantur [sic] praec. congr,

notulae. Occasione dispositionis Gubernii , ut nempe obii-

gationes aJ onus nostri Regni, quae hucusque quinque

flor. in centum reddebant, in posterum ad quatuor in

centum reducerentur, concessit congregatio A, D. Decano

facultatem , circa hanc conversionem agere prout in bonum

Capituli agenduni judicaverit.

Distr. praeterea Dec. cuique cap. praes. f iO , omnibus

capit. membris ex fundo particulari /' 28, pro 3 S. in

refr. an. C. v. R. et fam. ƒ 9 et deinceps / 5 pro una

sacro ad int. R. D. van Kokkelink celebrando.

Notulis praec. congr. cap. approbatis , hab. e. congr.

vernalis 8 Apr. 1845 in aed. Dec, omn. cap. membris

praes. Declarat Dec. pro facultate ipsi in congr. autum-

nali concessa , conversionem obligationuni, quinque fl. in

centum reddentium , ad dispositionem Gubernii rite esse

factam Gum nulla ulterius pertractanda erant negotia
,

processit Dec. ad distributionem y' 14 pro praes. /' 14 ex

fundo, / 6 pro 2 S. dicendis pro C. v. R. et fam.

7 Oet. 1845 congr. ord. autumn. omn. DD. can. praes. Pag. 171.

in aed. A. D. Dec. fuit habita.

Resumtis et approb. praec. congr. notulis elegerunt

Ampl. Dni cap. loco A. D. Mali, mense Aprilis in Dno

def. Rdum D. Joannem, Egbertüm, Antonium Geurs,

past. in Zwaag, qui et nominationem hanc gratissime

acceptavit. Dein electus est A. D. van Lottum , ut in

administratione Capituli A. D. Decano assisteret et Secre-

tarii munere fungeretur. Statuit insuper Capit. ut inter
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stiuliosos
,
qui subsiclium a Cap. petunt et ([uorum nume-

rus annuc crescit, ii praeferantur
,
qui ad parocliiam vel

stationem cujusvis capitularis pertinet [sic], et ab illospecia-

liter comuiendatur. Distr. finaliter t\. D. Dec. pro praes.

/20, e fundo / 30, pro 2 M. pro C. v. II. et fani.

celebr. ƒ 6 ,
pro uno dicendo Sacro in refr. an. R. D.

van Kokkelink / 5, et pro requie animae def. A. D.

Mali unum S. ad ƒ 5.

Congreg. Iiab. 28 Apr. 1846, pracs. o. can. exc. A. D.

Zwanp:nbukg, ob infinnitatem inipedito.

In liac congr. introd. est more sol. A. D. Joannes

Egbertus Antonius Geurs, antea legit. electus, loco

A. D. Mali, in Dno def. Cum nulla de caetero tract.

essent negotia, distr. A. D. Dec. cuique cap. pro praes.

ƒ 14 e fundo priv. / 14 et pro 2 S. ad int. C. v. R. di-

cendis sex florenos.

Congreuatio habita 6 Octobris 1846.

Omnibus Cap. membris, exc. infirmo A. D. Zwanen-

burg
,

praes. lectae et approb. sunt praec. congr. notulae.

Cum proin in hac congr. nihil notatu dignum actum aut

statutum esset, processit A. D. Decanus ad distrib. pro

praes. ƒ24, ex fundo partic. ƒ 30, pro S. ad int. Catli.

V. R. celebrandis y 6 , et pro M. dicenda pro def. II. D.

van Kokkelink ƒ 5.

I'ug. 172. 1" congr. vernali, quae 20 Apr. 1847 hab. est, abs.

A. D. Hoek infirmo, plural, votorum in raembrum Cap.

electus est Rev. adm. Dnus Joannes Lambertus Bek-

kek, pastor in Velsen , loco A. D. Zwanenburg, 23

Nov. anni praet. in Dno def. Dein distr. A. D. Dec. cui-

que Arapl. Can. qui aderant pro praes. ƒ 14, caeteris ex

fundo priv. ƒ 15 et pro 2 S. in solamen Cath. v. R. et

fam duf'. J 6.
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In congr. 5 Octob. anni 1847, praes. o. cap. inembris

hab. more sol. introd. est R. adm Dnus J. L. Bekker,

past. in Velse, loco A. Dni Zwanenburg, pie in Dno

def. Resolvit ulterius in liac coni^r. Capitulum, quod

juvenes, qui in posterum stadia humaniora incipiant, nul-

lum, antequam ad Philosophiae stadia admittaiitur , ex

fundo Capit. accepturi sint subsidium. Occasione luijus

resolutionis determinavit etiam Capitulum subsidium pro

humanistis ƒ 40
, pro philosophis / 50 et pro theologis

/ 60, attentis tarnen circumstantiis augendum vel minuen-

dum. Distr. finaliter A. D. Dec. pro praes. /'30, ex f.

priv, / 30
,
pro 3 S. ad int. Cath. v. R. / 9 et pro uno

S. ad int. R. D. van Kokkelink f 5.

Praes. ex omn. Can. congr. vernalis hab. e. 9 Maji

1848. In ea distr. A. Dec. unie. Cap. membro pro praes.

/' 14, ex f. priv. ƒ15, pro 2 S. ex fundatione Cath. v.

R. et fam. f 6.

Omnibus praes, can. congr. autumn. hab. e. 3 Oct.

1848. Cum nihil notatu dignum in hac congr. sese ob-

tulit
,

processit A. Dec. ad distrib. ordinariam pro praes.

/ 30, ex f. priv. ƒ 30, pro 2 S. ad int. C. v. R. etc.

dicendis /" 6 et ex fundatione R. D. van Kokkelink cui-

que cap. pro una M. celebr. /" 5.

1849, die 24 Apr. fuit Cap. vernale ord. praes. omn. Pag. 173.

capit. In hac congr. statuit Cap. pro missis fundatis, ex-

ceptis iis quae proprium habent fundum , vel majori sti-

pendio gaudent, solvendum esse florenum , et insuper

,

ut earum numerus pro rata proventuum augeatur. Distr.

finaliter A. Dec. cuilibet cap. pro praes./' 15, e fundo priv,

ƒ15 et pro 2 S. in refrig. an. C v. R, et fam. def. ƒ 6.

1849. In congr, autumn, hab. 2 Oct, 1849, praes. omn.

can. fuit distributio pro praes. ƒ 30, ex f. priv. ƒ 30,

pro 2 M. in refrig. an. C. v. R. et fam. ƒ 6 et pro uno

S, ad int. R. D. van Kokkelink ƒ 5. Resolvit finaliter
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Capituluiii, ut cjiiae iii cassa pro Missis fiiu'lntis super-

sunt pecuniae, successive ad celebranda sacra |)ro fuiida-

toribus (lof. erotrantur.

1850. Omnibus can. praes. liab. e. connrr. vernalis 16

Apr. 1850. Cum nihil notatu dignum actuni esset, pro-

cessit Dec. ad distrib. nempe pro praes. ƒ 14-, ex fundo

ƒ15, stipend. 6 fl. pro 2 M. in refric". an. C. v. II. et

fam. Insuper 96 sacra ad intentionem Pulcheriae , necnon

50 pro benefactoribus defunctis Capituli diceiida.

Pn{.'. 174. Congr. autumn. praes. omn. can. bab. est in aed. Dec.

8 Oct. 1850. Distr. Dec. cuique cap. pro praes. ƒ 30
,

ex f. priv. / 30, duo S. pro def. C. v. R. et fam. et

/' 5 pro una M. celebr. ad int. R. D. van Kokkelink.

Occasione abdicationis ac discessas Ampl. Dominorum

Decani et Secretarii , facta est in liac congregatione electie

pro liisce duobus functionibus ; et est uuaninii voce ut

Administrator loco Decani A. D. Awatkr, et ut Secre-

tarius loco R. D. van Lottüm, A. D. Hoek nominatus.

1851, die 6 Maji in aed. R. Dni H. Awater congr.

cap. vern. bab. est
,

praes. exc. R. D. Hoek aegroto
,

omnibus can. In hac ipsi tamquam coadjutor! R. ac Amj)l.

D. Decani G. A. van der Lugt, omnes Thesauri pe-

cuniae et possessiones venerandi Capit. Harl. traditae sunt,

quas et accepit. Cuilibet cap. distrib. fuit y' 11' pro praes.

octo canonicis, et ex fundo priv. ƒ 15 nnvem capitulari-

bus, insuper stipendium 6 flor. pro 2 M. in refrig. Cath.

Rijnen et fam. noveni canonicis et dein 50 S. pro bene-

fact. def. Capit. dicenda , et quoque 96 ad int. Pulcheria.

1851 , Mensis Oct. die 7 hab. e. in Decani coadjutoris

aede, autumn. Capituli, omn. cap. adstantibus congregatio.

In lioc conventu cum nihil notatu dignum resolutum sit,

processum est ad cuique canonico distributionem 30 fl.

pro praes ac ex j)riv. fundo totidem. Itemque cuique cap.
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6 pro 2 M. in requiem Cath. Rijnen et fam. et 5 in

refrig. an. R. D. Kokkel ing.

1852. Congr. Cap. vern. in Dec. coadjutoris aed. liab.

e. die 27 Apr. praes. exc. Rmo Dec, caet. caj) Distr.

est octo praes. pro praes. / \i fl. et novem cuique 15

ex fundo priv. deinde cuiqiie Cap. 6 fl. in stip. pro 2

M. in refr. C. Rijnen et fam. insiiper 50 S. pro benefact.

def. et 96 ad int. Pulcheriae.

1852, die 5 Cct. liab. e. congr. antnmn. cui omnes

astiterunt Capitulares, Hocee in conventu statutum est

,

attenta et pretii et reddituum differentia , litteras censua-

les 2| pro centum Nostri regni inter et quos vocant

Metallicas 5*/„ Imperii Austriaci sub L. B., illas in has

convertendas esse. Pro Pulcheria 20000, totidemque pro

quae in communi relicta sunt et pro privato fundo Mille

et trecenti floreni. Cujus conversionis exercitionem com-

muni suffragio in se assumsit coadjutor.

Hls peractis omn. et sing. cap. distr. sunt pro praes.

/ 25, ex fundo/" 35, pro una M. dicenda in refr. R. D.

Kokkeling ƒ 5, pro M. 2 pro Dno Rijnen et fam. / 6

et tandem distr. 180 fl. pro totidem Missis fundatis.

1853, die 12 Aprilis congregati sunt omnes capitulares

in aede R. Dni Awater. Hacce in congregatione omnes

consensuere, in allocutione SS. Dni Papae Pii IX Capi-

tulum Harlemense solutum esse; quam ob rem Commissio

electa est, ut Reverendissimo Episcopo Harlemensi nomine

Capituli obedientiam praestaret , et negotia ejusdem ejus

Dominationi offerret. Haec Commissio composita erat ex

Rmo Dno Vicario Generali et Rdis Seniori Termars ,

ToMAS et Coadjutori Awater. ')

]) Pastoor Tomas, de laatste vurige voorveehter van het Kapittel, had

reeds bij het eerste ruchtbaar worden der Pauselijke Allocutie van 4 Maart

1853, bij iMgr. vau Vree op 10 Maart Audiëntie voor het Kapittel aange-

vraagil. Deze raadplecgdf den Vicc Superior , die antwoordde dat zij zicli
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Insuper statutum est, privatum fontem , utpote ex pri-

vatis uniiiscuique [sic] pecuniis coagnlatum pro rato iiiter

Capitulnres dividendum esse. Hisce peractis ncceperunt

singuli pro praeseiitia f 25, et ex fundo privato y' -35,

eenvoudig en zonder ceiiii^ voorbehoud aan de bcsehikkingcu vnn den W. Stoel

hadden te onderwerpen. Dit begrepen zij dan ook zelven , blijkens de boven-

staande Acta van 12 April 1853. Opmerkelijk, dat de Kannnniki-n in die

Acla eenvoudig R. Dni worden genoemd. Hun wijdsfhcn titel van Amplis-

simt Dni schijnen ze er ook al aan gegeven te hebben. De commissie in

die vergadering benoemd, werd op 30 Mei 185? bij Mgr. van Vree toe-

gelaten, ofschoon Z. D. II. liever liad gewenscht, dat zij zich lot den Vice-

Superior vervoegd hadden, zooals hij zelf vroeger reeds aan Tomas had te

kennen gegeven , wijl de Vice-Superior met de uitvoering van de Decreten be-

treffende het herstel der Hiërarchie belast was. Op die Audiëntie dan verklaarde

de commissie van het Kapittel bij monde van den Deken, Past. van der Lugt,

na felicitatie, „uit naam van alle leden des Kapittels hunne nederige onder-

»\verping aan Ie bieden op het spoor van hunne voorzaten, die zich door

#alle tijden hicn onafscheidelijk aan den H. Stoel vastklemden , de beschik-

,/king van hunnen algemeenen Vader, als gehoorzame kinderen toe te

„juichen en te eerbiedigen." Ze voegden daar het verzoek bij , dat de Bis-

schop hunne nederige rn kinderlijke onderwerping ter kennis van Z. H.

wilde brengen , onder het ootmoedig verzoek , van den H. Stoel met een

goedkeurend antwoord over hun gehouden gedrag vereerd, en tevens gemach-

tigd te worden om met den Bisschop de zaken des ontbonden Kapittels te

regelen en de geldelijke bezittingen, tot heden met de meeste trouw en nauw-

gezetheid bestuurd, aan den Bisschop over te dragen. Nog dienzelfden dag

gaf de Bis.icliop van deze algeheele onderwerping des Kapittels kennis aan

den Superior Mgr. Belgrado, en na de toespraak van Past. van der Lugt

in schrift ontvangen te hebben, gaf Monseigneur van alles verslag aan de

Propaganda, met eene letterlijke vertaling van het gesprokene, Den 1 Sep-

tember zond de Propaganda een goedkeurend en dankzeggend antwoord van

den Paus, met lastgeving aan den Bisschop om, na nader onderzoek, een

nauwkeurigcn staat van de personen en bezittingen van het „praclen.ium"

((/ewaand, zoo is het Kapittel altijd door Rome beschouwd en genoemd)

op te geven ; van welk aangenaam antwoord Past. van der Lugt ten spoe-

digste door den Bisschop in kennis werd gesteld. Daarop hebben zij verder

met prijsbare onderwerping al hunnen fondsen aan den Bisschop overge-

geven , alsook hunne Archieven , die voor onze kerkgeschiedenis van zoo

onschatbare waarde zijn. Zoo is de Synagoge met cere begraven en heeft

het Kapittel zijn veel bewogen leven door eene volkomcne onderwerping

aan het hoog Kerkelijk gezag, zacht en rustig mogen eindigen.
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/" 6 pro duobus Sacris pro Catharina Rijnen, /' 5 pro

Pastore Kokkeling, / 96 pro Pnlcheria et./ 50 pro bene-

factoribus defunctis.

16 Junii post praestationem obedientiae Reverendissimo

Episcopo, omnes Reverendi Doniini dissol nti Oapituli con-

gregati sunt ; eisque cum Dominis coinmunicatam [sic]

est gratissimain acceptationem ejusdem Praesulis. Capitu-

lum dissolutum suam admiiiistrationem deposuit, et sic

Notulae finem imposuit.

J. J. GRAAF,

;^^::Sf..::ac:i2^
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()vi:n Dl': Tüi:i.ATL\i; dki; imuüstilks

TK AMSTERDAM

IN DK VOUlGi: EI-:UW.

lil Deel XV van deze Bijdragen, 1)1. 22, lieb ik be-

weerd dat de priesters, die tussclien 17-'iO en I79i in

Amsterdam tot de heilige bediening wenscliten te worden

toegelaten , verplicht waren eerst het bekende formulier

te onderteekenen en dan in den regel, bij verplaatsing of

bevordering, niet voor de tweede maal tot de teekening

van dat formulier genoopt werden. Als uitzondering oj)

den regel verwees ik naar de dubbele handteekeningen

van Basilius Lejeune en Henricns Milius. Deze beide ge-

vallen zijn in de vorige aflevering van dit tijdschrift door

den Heer de Bont (bl. 164) nog met vele andere ver-

meerderd; waaruit blijkt , dat de uitzonderingen geenszins

zeldzaam, maar veeleer dikioijls voorkwamen.

Jammer echter is het, dat de evengenoemde Heer uit

de hem bekende gevallen meent te mogen besluiten, dat

//bijna alle priesters, die hetzij van statie veranderden

of van kapelaan tot pastoor bevorderd werden, wel dege-

lijk opnieuw het formulier ten stadhuize moesten komen

onderteekenen." Eenige regels verder beweert hij zelfs:

,/van uitzonderingen in den geest [door mij] bedoeld is

geen sprake."

Ik meen deze beweringen niet beter te kunnen weder-

leggen dan door de aanbieding van het onderstaand lijstje,

dat wellicht nog aanmerkelijk kan vermeerderd worden;

Toen in 1730 het voorschrift voor de eerste maal in

werking trail , was Gislenus Priem pastoor op 't Cingel
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en teekeiide als zoodanig hot formulier ; ninar toen hij

zes jaar later verhuisde naar de Nieuwe-Zijds Voorburg-

wal , behoefde hij het formulier \if,t voor de tweede

maal te onderschrijven.

Lambertus Wijntjes teekende in October 1738 als kape-

laan op de Ygracht ; maar toen hij in 1740 bevorderd

w^erd tot pastoor in de Posthoorn, teekende hij xif.t.

Joannes van Voornen teekende den 18 October 1743

toen hij kapelaan of assistent was in de Mozes en A arons-

kelk ; maar bij zijne bevordering tot pastoor dierz.elfde

kerk, in Juni 1745, '.verd zijne onderteekening NIET

opnieuw gevorderd.

In October 17i4 teekende llenricus Kcrkelivg , ka])e-

laan in de Papegaai, het formulier; maar in Augustus

1746 naar het Duifje verplaatst, teekende hij niet.

Liicas Le Blond teekendeden 7" November 1747 toen

hij kapelaan was benoemd in de Fransche kerk ; maar

in Mei 1 748 werd hij pastoor in dezelfde kerk en tee-

kende NIET.

Wilhelmus Boom, kapelaan in de Papegaai, teekende

den 12 November 1748. In 1750 werd hij als kapelaan

verplaatst naar het Kuiperspad ; maar teekende niet. Twee

jaren later werd hij kapelaan in de Posthoorn , maar

teekende niet. Toen hij echter in 1771 pastoor werd in

laatstgenoemde kerk, moest hij wederom teekenen.

Clemens Narhonne, kapelaan in de Fransche kerk, tee-

kende het formulier op "li Mei 1749; maar in December

van het jaar 1750 werd hij pastoor dier kerk, en tee-

kende niet.

Joannes Christophorus floefken s , kapelaan in de Pdst-

hoorn, teekende den 14 Juli 1746; zes jaren later werd

hij pastoor in de Papegaai, maar teekende toen niet.

Petrus Borger, kapelaan in de Keizerstraat, teekende

13 December 1742; zeven jaar later werd hij verplaatst
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en benoemd tot pastoor op den Voorburgwal , maar hij

teekende niet voor de tweede maal.

Joannfis Stappers, die als kapelaan in de Hcintjehoek-

steeg, den 31 Maart 1733, het formulier had ondertee-

kend, behoefde dat niet voor de tweede maal te doen,

toen hij twintig jaar later pastoor werd in de statie bui-

ten de Utrechtsche poort.

Jacobus van der Hoeven , kapelaan in de Boom , tee-

kende den 25 October 17'1'2; vijftien jaar later, pastoor

wordende in genoemde kerk , teekende hij niet.

Hubertus Verbist, kapelaan in de Ster, teekende den

16 Augustus 1753; hij werd, elf jaar later, indexelfde

kerk pastoor, maar teekende toen NIET.

Philippus Kuijlert, kapelaan in het Stadhuis van Hoorn,

teekende het formulier den 21 Maart ITil; toen hij ech-

ter 25 jaar later tot pastoor dier kerk werd bevorderd ,

teekende hij niet.

Joaiines Hollingerus , kapelaan in de Keizerstraat, tee-

kende den 9 Februari 1742; tien maanden later werd

hij verplaatst naar de Vinkenstraat, maar teekende niet ;

in 1745 werd hij bevorderd tot pastoor in de Vinken-

straat , maar hij teekende niet.

Albertus Ahuis, teekende toen hij in September 1752

kapelaan werd in de Keizerstraat; hij teekende niet in

17 54 toen hij verplaatst werd naar de Vinkenstraat, om

daar als pastoor op te treden.

Joannes Fredericus Goders, teekende den 31 October

1759 als kapelaan der statie op liet Kuiperspad; in 1761

werd hij verplaatst naar de Boommarkt, maar teekende

niet.

Nicolaus van Rhenen, kapelaan in de Papegaai, tee-

kent den 27 April 1751 ; in 1752 wordt hij naar het

Haantje verplaatst, maar behoeft NIET to tcckeiien.
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Toen Cornelius F. de Graaf kapelaan werd op het

Beggijiihof, teekende liij den 11 Januari 1752; maar

toen hij er, na den dood van Gijsbertus Ouwerogge, die

den 26 November van dat jaar stierf, pastoor ad interim

werd, behoefde hij niet te teekenen.

Hilarius Bourdon , kapelaan in de Fransche kerk
,

onderteekonde den 26" October 1730 het formulier; in

1738 werd hij tot pastoor dier kerk bevorderd, maar

teekende niet.

Amsterdam, Dec. 1S90. b h klönne.
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3*^ NAAMLIJST

II. K. l'UIESTKRS TE AMSTEl'.DAM IN J!l':r)lKMN(i KN

ALDAAll (U'F.liLEDEN VÓÓR 1800.

(Vervols,' van Deel XVII, blz. 178.)

(Voor Je in deze lijst voorkoiiieiiile verkortingen, zie Deel XVII, l)lz. 58).

De 2*^ naamlijst (Deel XVII , blz. Hi 1 ) heeft een paar

kleine verbeteringen noodig , wat betreft den ouderdom

van enkele priesters bij hun overlijden. Tot verontschul-

diging diene het volgende. Bij gebrek aan de doopboeken,

waarin het geboortejaar van den door mij te behandelen

priester opgeteekeiid staat, moest ik mij bepalen tot ge-

gevens welke ik hier en daar vermeld vond. Ik schreef

ze letterlijk over, gewoonlijk met opgave der bron. Bij

herlezing bemerk ik echter enkele onjuistheden, welke

mij in het eerst niet opgevallen waren. Vriendelijk ver-

zoek ik ter plaatse te veranderen: Aegidius de Glahhais

is geboren in 1647 , en stierf niet op 71 jarigen leeftijd,

Kooals onder op zijn portret gedrukt staat, maar was bij

zijn overlijden 75 jaar oud. (Arch. Mozes en Aronskerk).

Joannes Bademaker overleden in 01 en niet in 0.3 jarigen

ouderdom. Gijsbertits Fysehnan werd niet geboren in 1735

maar in 1737.

,/Aerts. Norbertus, priester heeregraft by de Brou-

^wersgraft ƒ 8.-, 2| uur luyden ƒ 1.15. 21 november

x,1707." N.K. - Jezuiet in \\et refugiiim de „Zoiniebloem"

op de Heerengracht bij de Brouwersgracht. Hij was van

1073-98 missionaris te Hodenpijl of Schipluiden en archi-
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varis van de missiëii der Sociëteit in Noord-Nederland.

De 10 folio-deelen van de Acta missioms bafavae , S. J.

,

berustend op de Burgondische Bibl. te Brussel , zijn door

hem eigenhandig geschreven. (De S. Franc. Xav.-kerk,

door H. J. Allard, 1883, blz. 17, noot 2, en Studiën

jaarg. XVllI, blz. 152). Hij is geboren 23 Juli 1639 te

Antwerpen. Zijn leven wordt uitvoerig beschreven in B.

VII, blz. 135. Zie ook B. VIII, blz. 112, 120, 122.

,/Alberts. Meester Bakent, priester, in de Koestraet

i/opte 20 december 1559 begraeve ƒ4.7." De grafgelden

yper zijn moeder." O.K.

j^Alstensz. Heer Melis, in deese kerck begr. opte

A december 155 7." O.K.

//Amarick. Heer, noothulper van de cappellaen 2 Jiily

//1573." O.K. - Daar ,/de capellaen" Mr. Albert Jansz.

overleden is 24 Juli 1573, zoo kwam ,/Heer Amarick^^

waarschijnlijk tijdens diens ziekte als assistent.

//Becker. Sebastianus, ƒ15.- 3 uuren luydenƒ 2.2

,/23 January 1742." N.K. - Franciscaan in de Mozes en

Aron. ,/Aet. 45. Prof. 24. (Arch. Mozes en Aren).

//Boel. Heer Hilbrant, begr. opt hoech coor in deze

r kerck. 6 augusty 1559 ƒ 8.14." Grafgelden «per de

//erfgenaemen van Heer Hilbrant boel." O.K. - In ^Het

//patriciaat van Amsterdam , vertegenwoordigd door de

//genealogie van het geslacht Boelens , door Prof. J. A.

*Alberdingk Thijm" . komt voor blz. 2 (6) uMr. Hille-

thrand Boelens Dirck Dirckenszoon , was priester."

//Brant. M'' Ghysbar, canoniek, begr. opten 6 may

,/1562 tot de minnebroers ƒ 4.7 die groote clock." Hij

was Kanunnik van Utrecht en vóór 1544 of 49 pastoor

van St, Laurens te VVeesp. (B. III, blz. 49, 50), Daar

Weesp eerst in 1577 de gehoorzaamheid aan Spanje op-

gezegd heeft, zoo is te veronderstellen dat Brant, uit

vrijen wil , zich te Amsterdam met ter woon gevestigd
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heeft. Waarschijnlijk was hij commensaal hij de Minder-

broeders.

,Bkil. Heer Jan Pietersz. , den 17* dach niarty A°

,,1561 in deese kerck benr. ƒ 4.7." O.K.

vCaeter. Heer Jacop, opt Ronde Bagliynhof begrae-

yven 2 Juniijs 1507 ƒ 4.- groote clock ƒ G.-"

tfCoECK. Heer Claes, op die afterburghwal , beluyt

yl^ uyr met de grote clock ƒ13.7. february 18 1599."

O.K. - Het geslacht Coeck leverde tot in de 1 8* eeuw

nog alleruitstekendste Katholieken op. (Zie de Alphab.

naamlijst der Gesch. v. h. Maagdenhuis, door T. C M.

H. V. Rijckevorsel). Hij was in 1571 bezitter eener vicary

in de Oude Kerk. (B. IX, blz. 129; XIII, blz. 222,

223 en 224).

,/CoPER. Heer Pieter, van de Heyliijcherstee , 14

«augusti 1568 ƒ 4.7." - De grafgelden werden betaald

door Egbert Pietersz. O.K.

<^DiRCK. Heer, onsse cappellaen in deze kerck begr.

<,opte VII July 1553." O.K. - Kapelaan in de Oude of

S. Nikolaas kerk.

,/DoEDE. Heer Egbert , begraeven ter minrebroeders

,/den 6 Sept. 1567 ƒ4.7, heeft gehadt die grote kloek

uf 6.-" O.K. - De grafgelden werden betaald door //Jan

Claesz. Pijl."

^/Fransz. Pater JaC0]$, pater tot Sintte Claere 14

4,July 1566 begraeve met de grootte clock." O.K.

,/Gaeff. Heer Jan, Sinte Barbaren , 17 marty 1578."

Den 22 Maart 1518 behaalde hij aan de Hoogeschool te

Leuven den graad van L-icentiaat. Volgens de »Analectis

#pour servir a l'histoire ecclésiastique de la Belgique

,

,/Tome III, p. 247" was hij op de promotie de 127* van

de 143 gepromoveerden.

vGerritsz. Heer Pieter, prou venier lot Sinte Cecilien

*den X octob. 1 569ƒ t.7, noch llegyna (doodsklok)ƒ 3." O.K.
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«tHayn. Heer, in deze kerck begr. 24 february 1560

yj 4.7." O.K.

j^Heynderick. Heer, pro vijsoor, opt coor begraeven

(/opten 12 octobris 1569. ƒ 8.11', noch die groot clock

./ 6.-" O.K.

//Heijnesz. Heer Gherrit, int marssgen, 23 aprilis

</1573 / 4.7. Regyna (klok) ƒ 3.-" O.K. - De grafgel-

den werden betaald door //Evert Corst." Deze nEoert

Corst^^ was Evert Corssgen in H marsgen, die in 1578,

naliet geusworden van Amsterdam zitting had in den Raad.

,/HermanüS, eertyts carthusers monnick inde Barnende

«steech ƒ 4.7 2 february 1600." O.K. - Hier wordt waar-

schijnlijk bedoeld : Broeder Herman van Thienen. Hij

//maakte zijn vaderlijk erfdeel, na den dood zijner moe-

//der, aan het klooster." (Aemstels Oudheid, Deel H,

blz. 49). Na het geus worden van Amsterdam in 15 78,

werd het Karthuizerklooster door het Burgerweeshuis in

bezit genomen dat //daarentegen op zich nam, voor het

//Onderhoud der nog levende Karthuizer- monniken tot

i/hunnen dood te zullen zorgen." (Aemstels Oudh. Deel

n, blz. 30).

//Jacob. M', pr van Sinte barbare convent, int con-

(/ventskerk begr. opte 15 novembris 1559." Het klooster

van S. Barbara moest het lijnwaad , dat aan de Oude

Kerk behoorde, in orde houden, waarvoor het jaarlijks

ƒ 20.- ontving. (VVagenaar I, blz. 20).

/, Jacopsz. Pater Jan, van pouwelsbroeder convent, be-

,/luyt met die groote clock / 10.7, 7 december 15S9."

Jan Jacobszoon was een der 5 //gemeene conventualen

//van 't Paulyten convent." (Zie Aemstels Oudh. Deel Hl,

blz. 54). Hij was mede-onderteekenaar van het onder

Pater Jan medegedeelde verzoekschrift.

,/Jan. Pater, opt St. JoorishofF ƒ 4.7 , 25 november

,/1598." O.K. - Het S. Jorishof was in 1598 een gast-

Biidrageii Gescli. Uisd- v. Hiiarlem XVlle IJsel. 28
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Imis , waartoe men de gebouwen van het Paulinianen-

klooster in gebruik had genomen. ^ Pater Jan'" is waar-

scliijnlijk in dat gasthuis gestorven. Volgens regeling bij

het geusworden der stad, werden aan de nog in leven

zijnde paters van het S. Paulus-klooster, zoolang zij leef-

den toegekend vrije woning, en verzorging in ziekte. Met

i^Pater Jan" wordt zeker bedoeld ^Jan Klaasz. van Horssen,

pater", een der 6 monniken, die in 1578 aan de regee-

ring van Amsterdam verzochten , afstand te mogen doen

van hun convent, mits daarvoor een gewenschte voldoe-

ning ontvangende. (Zie de belangrijke beschrijving van

dit klooster in Aemstels Oudh., 3" deel, blz. 41).

«/Jansz. M' Albert, capellaen, 24 Julius 1573 / 4.-

#die groot kloek / 6.-" O.K. - Hij was kapelaan in de

Oude of S. Nikolaas-kerk.

itJansz. Heer Joest, priester, begr. 3 Jannuario 1571

*inde cellebroederskerck ƒ 7.7."

//LouwERENS. Heer, tot Sinte Barbaren begraeve ande

//nywe sijde 7 augusti 1575 ƒ 6.4."

//LouWERENSZOON. Heer Harmen, priester, 5 Juliijs

;,1567. ƒ 4.7.-" O.K.

,/Maju. Joseph, beenderen aen de kerck ƒ 12.- 7

tfJanuary 1792," Engelsche Kerk. - Kanunnik, mede

provisor van Pulcheria en pastoor van het Begijnhof van

1788-92. (A. IV, blz. 128). In de pastorie van het Be-

gijnhof hangt zijn portret op doek geschilderd. In /r/Mis-

^sionis Batavae Status" (A. VIII, blz. 354) leest men:

//zelosus pastor, mediocris doctrinae, sed integrae vitae."

i,Overbeeck. Eerw. Pater Geldolphius van, drie

#uure geluyt groote clock, hoge coor 24. /' 26.10. 14

, April 1728." O.K. - Franciscaan in * 't Boompje", (B.

H, blz. 261) van 1G92-1728. (A. IV, blz. 134).

(tPau. Heer Cornelis, pastoor van smits-outaer, hier

,begr. opte 16 may 1559." O.K. - Het S. Eloy- of

Smidsgilde had een eigen kapel in de Oude Kerk,



435

^Percyn". Heer Jan, de groote kloek, de 18 october

vl57;3 f 6.- De grafgeklen zijn betaald door //Heer Gar-

,brant Lyssen", pastoor der Oude Kerk. Hij stamde uit

het ridderlijk geslacht van «Persyn , ridder, heer van

//Waterland." Zijne ouders waren Jan Persyn en Christina

van der Sclielling. Hij is gehuwd geweest met AUjd Gaaf

Claesdr. , bij wie hij 6 kinderen had , waarvan 3 dochters

den geestelijken staat aannamen. Na den dood zijner vrouw

»wiert hy canonink tot Amsterdam." (Batava Illustrata,

blz. lOtB). Hij werd begraven bij de Minderbroeders,

wier klooster in 1464 rijkelijk begiftigd was door Hendrik

Koemans van der Schelling, waarschijnlijk een voorzaat

zijner moeder. Hij teekende zich //Jan van Persyn, priester",

zooals blijkt uit eene door hem geteekende opgave van

kosten van een ^maeltyt ghehouden in die Cantaet van

#die Minnebroeders. Actum Anno 1570 den 16 July

l/binnen Amstelredam." (Aemst. Oudh. I, blz. 63).

*PoTGEN. Heer Wilm Lambertz., 5 Julius 1573,

ƒ 4.7. Regyna (klok)/ 3.-" O.K. - Hier wordt waar-

schijnlijk bedoeld D. Wilhelmus Pot, die in 1571 pos-

sessor was eener vicarie op het altaar van S. Jacobus in

de Oude Kerk. (B. IX, blz. 129, 131).

,,Praech. Heer Frans, priester te pouwels broeders,

J/in deze kerck begr. opte 15 october 1555." O.K.

«RuwiJEL. Heer Pieter Symons, ISfebruario 1574,

//noch die groot kloek/" 10.1." O.K. Daar de grafgelden

betaald werden door «Symon Martsz." zoo was hij waar-

schijnlijk een zoon van Sijmon Maarten Dircksz. van

Ruwiel, Burgemeester van Amsterdam in 1552.

<,Smyt. Heer Jan, pater van Sinte Margreet den 11

„february 1560. Sinte margreet begraeven /' 4.7."

j/Weerdt. Josephus de, pastoor buyte de ütregtse

j/
poort ƒ 8.- 23 decb. 1751. Grafnummer OG n° 123."

N.K. Pastoor in de Statie </ Achter den Pauwentuin." Zie
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mijne hesclirijving dier Statie B. XVII, blz. 42 en volg.

— Blz. 51 van genoemd deel 2'" regel van boven
, ge-

lieve men te le/en 1752 in plaats van 1751.

,\ViLMS. Heer, de nieuw kerck 4 may 1573 heeft die

^groot kloek ghehat / 6.-" N.K.

(Wordt vervolgd.) bernaud j. m. de bont.

AMSTERDAM
KEN «GEHEILIGDE SCHUILPLAATS» in 1572.

Aldus noemde Petrus Opmeer, yAmsterdammer" , in

zijn ^Nederlands Catholyk Martelaarsboek" ') zijn ge-

boorteplaats, welke door Hendrick van Biesten »wylen

d^orateur van de Minrebroeders binnen Amsterdam" in

1572 als volgt bezongen is geworden:

„.Vinsterdam, die 't all te boven gaet,

„Als een lely onder de doornen staet

„Is ly onbesmet gebleevcn.

»A1 lagh sy in haer vyanden quacdt,

„Ue moed heeft hacr niet begeven.

y Verdreoe priesters heeft sy ontfaen

,

«Haer poorten laet en vroegh opgedaen

„Om de vroomen te logeeren

„En haer van kruys en lyden 't ontslacn;

„üaer om zal ze bloeyen met eenre." 2)

Opmeer, in zijn genoemd boek, verhaalt dat »uyt alle

/^hoeken van Hollant allerlei priesters vlugten" naar Am-

sterdam, en aldaar een v veilige herberg" vonden. «In

#soo grooten getal vlugton zy daer na , dat alleen in den

//jaare 1573 binnen der stad over de 70 Geestelyken per-

tfSoonen van hertseer en droefheid kwamen te overlyden."

1) Deel II, blz. 222.

2) Dietscli'J War. VII, blz. 547.
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Daiir het tui voor de kerkelijke geschiedenis van ons

land belangerijk is de namen te achterhalen van hen die

,

bij het geusworden iiunner standplaats, in Amsterdam een

veilige haven vonden en aldaar overleden zijn, zoo heb-

ben wij het sterfregister uit die jaren nageslagen. Het

grafboek der Oude Kerk is de eenige vraagbaak , welke

ons ten dienste stond. De registers der Nieuwe Kerk
,

H. Stede en die der kerkhoven beginnen eerst na de

^alteratie."

Wij vonden derhalve slechts een klein getal „verdreve

priesters''' wier namen zijn, alphabetisch gesteld:

„Alcmaer. M^ Dirck Jacopsz. capellaen van y 22 Sept.

» 1574 ƒ 4.7." De grafgelden per //heer Cornelis Nan-

ningso", die tevens betaalde voor des kapellaans zuster:

jyDiever Jacopsdr.
,

professide suster vant convent van

//Medenblick / 4.7 , begr. 24 Sept. 1574." Oude Kerk.

In V. Heusen en van Rijn, Haarl. Bisdom blz. 97 komt

een Dirk Jacobsz. in 1570 voor als: onderpastoor van

Castricum.

„Alcmaer. Heer Jan Jansz. van, alias paep mug. 16

«october 1573/4.7." Oude Kerk.

„Alcmaer. Heer Andries van Oltrop by, begr. 16 oc-

,/tobris 1573 / 4.7." Oude Kerk.

K Anssendelft (Assendelft). Heer Heyndrick van, is opten

ril in february 1573 hyr begraeven opt hooch coor/'8.14,

//noch die groot clock /' 6,-" De grafgelden werden be-

taald „per Adrijaen Janszn." Oude Kerk.

ttCuydelstaert. Pastoor van , begr. opten 21 april 1573

///' 4.7." Oude Kerk. De grafgelden //per Ide Claesdr.^^

,/Edam. M^ Meynert pastoor van , opt hooch choor 1

ir Augustus 1573." Oude Kerk. Deze <rM^ Meynert" was

Meyndert van Enhhuizen , verbannen pastoor van Edam,

(Zie Bijdr. XVII, blz. 79).
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gllaerlew. Pater Joost van, in Sint l^asijen (S. Lucia)

/rbegr. 2 november 1572 f ^Ji ^ noch ghehat van Regyna

„(doodsklok) /' 3.-" Oude Kerk. De grafgelden »per de

.pastoor van Haerleni."

u Hamoerdcn. Pastoor Jan van, is hyr begr. 29 maert

1,1573 ƒ 4. 7." Oude Kerk. Mier wordt zeker bedoeld de

pastoor van I/auwert in Noord-Holland.

^Lamerstaege. Pastoor ran , begr. 16 may 1573." Oude

Kerk. Latnerstaege = Lambertschagen in Noord-Holland?

uLeyen. Heer Willem van, niet Regyna (doodsklok) en

dfZyn vaeder opt 7 december 1573 die zal bet(alen) ind

//yssere waech opt waeter / 11. H." Oude Kerk.

nLeyen. Heer Jan Claesz. van, te mindbroeder begr.

/,2U augusty 1574. Hyr heeft heer Dirck onsse capellan

»voor gesaeydt te betalen als Leyen aen den coning is,"

Oude Kerk. Daar Leiden, na 1573, geus gebleven en

niet meer «aen den coning" gekomen is, zoo zijn de be-

grafenispenningen onbetaald en oningevuld gebleven.

uLeyen. Heer Jan canonnick van, begrafe 8 augusti

,1573 ƒ4.7." Oude Kerk.

,M'Wic/i(woude). VleQV Jacoh pastoor ran , avon(d) be-

.rgraf. 6 Julius 15 73." Oude Kerk.

„Purmerynd de pastoor van, al hyr begr. den 1 Jan-

^nuary 15 73 ƒ 4.7. die groot clock ƒ 6.-" Oude Kerk.

,/Spa7ihj'oeck. Heer Heynric van , begr. den 3 may 1573

uf 4.7." Oude Kerk. Zou hier bedoeld worden Heinrick

Claesz., pastoor tot Spanbroek? (Zie Bijdr. X, blz- 313).

u Voorschoten. Pastoor van, begr. den 3 Junnyus 1573."

Oude Kerk. Daar de grafgelden voldaan zijn door „Anna

Jaspers" , zoo wordt hier ongetwijfeld bedoeld Judocus

Gasparszoon ,
pastoor der S. Laurenskerk te Voorschoten.

(Zie v. Heusen en v. R. Utr. Bisd. blz. 896).

Amsterdam, Jan. 1891. Beknaru J. M. de Bont.
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REGISTER
vayi de roomsche Priesters xoelke ingevolge van de 3'^ en

6* Articul van het Placact van Haar Ed. Groot Mogen-

den in dato 21 September 1730 in handen van de Heeren

Burgemeesteren hebhen gedaen en met haere gewoone hand-

teekening ondertekent de volgende verklaering en daarop

door haer Ed. Groot Achtb. tot wederseggens toe gead-

mitteert zyn tot het doen der priesterlyke functien binnen

deze stad {Amsterdam).

Ik onderges. verklaere op myn priesterlyk woord in

plaats van Eede dat ik een hertelyke afkeer heb van het

gevoelen der geenen, welke leeren dat de Paus, of eenige

andere Kerkelyke overheid, de magt heeft om de onder-

daenen te ontslaen of dispenseeren wegen ketteryen of

om eenige andere oorzaak van den eed en gehoorsaamheid

aan de Burgcrlyke overheid en dat men geen trouw en

onderdanigheid schuldig is aan de geenen die in kerke-

lyke ban en buyten de schoot vande Roomsche Kerk zyn

en dat ik niet alleen het tegendeel gevoel, maar na myn

uytterste vermogen zal inboesemen aen de Leeden van

myn gemeenschap en dezelve zo door myn voorbeeld als

door myn leer zal vermaenen tot gehoorsaamheid aan de

Staaten en Magistraaten als aan myn wettige Overigheid,

en tot een vreedsaam en zeedig gedrag. Dat ik bovendien

niet zal contribueren met raad of daad, directelyk of in-

directelyk in eeniger manieren om door eenig ingezeeten

dezer provincie te doen destineeren , belooven of geeven

eenig geld of geldswaarde of wat het ook anders zoude

mogen wezen aan of ten behoeve van eenig Buytenland-

sche kloosters , collegien , Scminarien , kerken of andere

roomsche Gestichten en Gemeenschappen of van de Leeden
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\;m dien, hoe ook LTfimenit , on eyndelvk «laf ik uciier-

liande absolutie no^ dispensatie van de Paus of' van ymand

anders, zal versoeken non; te^^en de bovenstaende

myne verklaring en ondertekening , tegen eenig deel off

lit derzelven geen uytgezondert.

Naar aanleiding dezer verklaring werd den 2 5 October

17-iO onderstaand request ingediend:

Aan iVEdele Grootachtbaare Ueeren Burgemeesteren

der stad (Amsterdam).

Geeven met d'onderdanigste Eerbied te kennen d'onder-

getekende Roonische Priesteren deser stad dat zy sup-

plianten by liet placaat van Haar Edel Grootniogende de

Heeren Staten van Holland en West-Friesland van de

21 September 1780 en wel hy het ö'' artikel van hetzelve

hebben ge7,ien dat Haar Ed. Grootmo^enden volaens den-

zelve Souveroine Macht, - waaraan de supp*""" zig altoos

als hunne getrouwe onderdanen zullen onderwerpen —

hebben gelieven te ordonneren, dat de roomsche priesters

reeds in functie zynde gehouden zouden zyn te doen zekere

schriftelyke verklaring in het 'i'^ artikel van hetzelve pla-

caat vervat en dat zy priesters hetzelve gehouden zyn te

ondertekenen binnen den tyd van een maand na het

Emaneren van 't zelve, zoo ist dat zy weetcnde wat ze

volgens naturelyke en goddelyke wet aan huinie wettige

Souvereynen in het tydelyke schuldig zyn, bereid zyn

hetzelve te ondertekenen. Maar dewijl zommige onver-

standige Luyden niet begrypende de intentie van Haar

Ed. Grootm. hebben kunnen goedvinden onder deze supp''"

gemeentens te devulgeren, dat de supp'*° hetzelve 3*^ ar-

tikel noyt kunnen ondertekenen omdat daar in gevonden

word dat zy een hertelyk afkeer moeten hebben van het

gevoelen dergenen welke leeren dat de paus of eenige

andere Kerkelyke overheid de niagt heeft om de onder-
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Jaiien te ontslaen of dispenseren, wegens ketteryen of

eenig andere oorzaak van den eed en gehoorzaamheid aan

de Buruerlyke overheid , waardoor deselve onkundige

inensclien oordeelen, dat haar Edel Grootni. iiaare macht

en iiezaif zoude frelieven uvt te strekken tot en over

buitenlandsche volkeren en onderdanen niet ressorterend

onder het oppergezag en het gebied van Haar Ed. Grootm.
,

daar integendeel de supp^*"" zeer wel gerust en verzekert

zyn dat als Haar Ed. Grootm. in hetzelve placaat gelieve

te spreken van overheid en onderdanen Haar Ed. Grootm.

daar ook niet anders gelieven te verstaan als overheden

van deze Landen en onderdanen van dezen Staat, waarom

hetz. artikel met dien verstande ook gerustelyk door de

supplianten van woord tot woord kan worden ondertekent,

zoo keeren de supp""° - de welke tot onrust van hunne

gemeentens niet gaarne zouden zien dat zy ten dien eynde

door een bode ofte iemand anders van UEd. Grootacht-

bare zoude worden o;eciteert - zii: in alle onderdaniiiheid

tot UEd. Grootachtb. met ootmoedig versoek dat UEd.

Grootachtb. goede gelieft te Z3'n omme de supp'^" te per-

mitteren omme 't gevolge en tot voldoeninge van 't ge-

melde placaat hetz. 3*^ artikel in voege voorschreven binnen

korten en bepaalden tyd buyten citatie ofi gerechtelyke

dagvaardingen te komen ondertekenen, in welke verwag-

ting hebben zy d'eer van met diepe respect in alle onder-

daniiiheid zi" te ondertekenen

Ed. Grootachtbare Heeren

UEd. (xrootachtb. Hedens onderdanigste

Dienaren en getrouwste onderdanen.

Hend. Grasper.

JoANNES Schouwen.

JOANNES DE JaGER.

Franciscus Cornelius Dierout,
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FRANCI8CU8 VAN DEN HeUVKL.

JoANNES Kramer.

JOANNES RadEMAKER.

JoSEPnUS DE LONGAS.

FrANCISCUS VAN MUNNIKHOVEN,

Petrus van den Branden.

SiMON Reyniers.

LuDOvicus Reyniers.

Ad mentem istius libelli milii praelccti

et explicati subscribo

fr. Theodorus Breilly.

Hilarius Bourdon.

Engelbertüs Brouwer,

Ad. van Cauwenbergh.

Franciscus van den Bolck.

Antonius de Roy.

Jacobus Janssens.

JOANNES HeUKELMAN.

Jacobus Broers.

25 October 1730.

Aan (ï Edele Grootachtbaaren Heeren Bnrgemeesteren en

Regeerders der stad Amsterdam.

Geven met d'oodmoedigste onderdanighyt te kennen de

ondergetekende Roomsche priesters binnen Uwer Ed. Groot-

achtbaarliedens stad, dat zy supplianten op den 25* dag

der voorledene maand October aan UEd. Groot Achtb.

hebbende gepresenteerd zekere supplecatie ofte request

en daar by onder andere te kennen gegeven dat zommige

onverstandige Luyden , niet begrypende de intentie van

Haar Ed. Groot Mogenden , hadden konnen goedvinden

onder de gemeentens van de supp*'" te devulgeren dat

de supp'*" het 3* articul van het placaat van Haar Ed.
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Groot Mogenden van dato 21 Sept. 1730 novt konden

ondertekenen , om redenen by het opgemelde request ge-

meld; de supp**'" in tegendeel, gerust zynde, dat de in-

tentie van haar Ed. Groot Mogenden niet anders was

,

als sy by deselve requeste hebben geposeert, ten blyke

van hunne onderdanighyt en onderv/erpinge aan hunne

wettige souverain en overigheid in het tydelyke en bur-

gerlyke , zig dan ook by deselve requeste hebben aange-

boden en versügt omme ingevolge en ter voldoeninge van

het opgemelde placaat, het selve 3 articul op dien voet

te mogen ondertekenen, sonder daar toe selfs nlvoorens

door UEd. Groot Achtb. te worden reciteert : dat UEd.

Groot Achtb, doselve requeste hebbende geexamineert en

sommige uyt de supp'*^" in hunne gedagten omtrent het

opgemelde placaat selfs mondeling nader versterckt, dan

ook aan hun goedgunstiglyk hebben gepermitteert omme

buyten en zonder geregtelyke citatie oft dagvaarding het

opgemelde 3" articul invoege vermeld komen onderteke-

nen, 't welck dan ook immediatelyk door de supp'*^" in

deesen is geschiet. En dewyl de supp**° met een sensibel

leedwesen beginnen ontwaar te worden dat eenige qualyk

geintentioneerde menschen, ziende, tegens hunne verwag-

tinge, de onderwerpinge der supp'"* aan hunne wettige

burgerlyke Overiglieid, als nu hunne eenvoudige Leeken

tragten wys te maken dat de supp'""" het meergemelde

articul in een seer generale en zelfs redicule zin zouden

hebben ondertekent en hun daardoor van de gehoorsaam-

hijt van den Paus van Rome als hun geestelyk Hoofd

hebben onttrocken, even als of dit niet zoude konnen te

zaamen gaan , dat de supp'*^" in opsigte van het Burger-

lyke waren en bleven gehoorsame onderdanen van de

Staat en hunne wettige overigliyt en tegelyk in opzigte

van het geestelyke gehoorsaame onderdanen van den Stoel

van Rome, en waardoor men dan nu veel onrust in de
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f^emeenteiis van de sii])])''" tra^^t te veroorsaken om was

't mogelyk, daardoor veele eenvoudige Leeken van hun

af te trecken : en dewyl in het ophemelde reqnest van

dato 25 October onder UEd. (irood Achtb. als nog be-

rustende, klaar doorstraalt, met een regtniatige intentie

de sujip*'"'' het meergemelde 3* articul hebben versogt te

ondertekenen, zoo keeren de supp^''" tot conservatie van

meerder rust en vrede in hunne gemeentens , zig op het

onderdanigste tot UEd. Groodaclitb. met een ootmoedig

versoek, dat UEd. Groot Achtb. de opgemelde requeste

aan de supp'"'" weder gelieven af te geven en te laten

volgen alleenlyk met dese subscriptie :

Wy Burgemeesteren en Regeerders der stad Amster-

dam gesien en geëxamineerd hebbende de annexe re-

queste van sommige der roomsche priesters binnen dese

stad hebbende selve hun versoek by de requeste ver-

meld geconsenteerd,

Oft andersints zoodanige andere periode als UEd.

Groet achtb. na derzelver beroemde voorzigtigheyd en

wyshyd ter intentie van de supp*^" zullen goedvinden

te behooren. Blyvende de supp"=° inmiddels en altoos

met de uytterste onderwerping en nederigste onder-

danigheyd

Ed. Grootachtbare Heeren

UEd. Grootachtb. Ileden's onderdanigste

Dienaren en getrouwste onderdanen.

(was niet onderteekend),

van buiten staat :

Ingelevert 8 novc-mber 1730.

Aan het verzoek om de //requeste aan de supp''" weder

//af te geven" schijnt niet voldaan te zijn, daar het zich

nog, met de twee hierboven vermelde stukken, bevindt

in het sted. Archief alhier. Lade R. 10 n° 18.

Januari 1890. Bersakd J. M. de Boni
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TWEE ONUITGEGEVEN BRIEVEN
VAN DEN

PROVICAIUS THEOl). DK COCK, fnz.

Onlangs vestigde de eerw. heer Jos, Habets , rijks-

archivaris in Limburg, mijne aandacht op twee brieven,

eigenhandig door Theod. de Cock geschreven en tusschen

een aantal andere archiefstukken van het Roermondsche

bisdom verscholen. De eerste dier brieven is eedaijteekend

den 28^° November 1702, de tweede den 13^" April van

't volgend jaar. Beiden zijn door bovengenoemden provi-

caris der gewezen Hollandsche Missie uit Leiden opge-

zonden aan Angelus graaf d'Ongnies en d'Estrces , van

1701 tot 1722 bisschop van Roermond,

In beiden komen ettelijke nieuwe bijzonderheden voor

aangaande de geschiedenis van 't Jansenisme hier te lande.

Een beter ingelichte en meer vertrouwbare zegsman dan

het slachtoffer zelf van Jansenistischen wrok is er in deze

niet te vinden.

Uit het eerste schrijven blijkt, dat de Roermondsche

Kerkvoogd — die door zijn opvolger Franc. L. de San-

guessa zoo hoog geprezen wordt om zijn ijver tegen de

i^Jansenistische en Quesnellistische ketterij" ') - al aan-

stonds zijne gelukwenschen had doen toekomen aan Theo-

1) In een rondgaand schrijven van Sanguussa (18 April 1722) aan zijne

geestelijkheid luidt het over zijn voorganger: »Debet iioc [Gelria d. i. Oos-

tenrijksch Nederland] vigilantiae ejus, conjunctae cum prudentia, quod a

Janseniana et Quesoelliaua hacresi hacusque illibata perseveret, inio quod

ne vestigia (quidem) in ea reperiantur." Zie Jos, Ilabets: Geschiedenis van

't Bisdom Roermond II, blz. 534.
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dorus de Cock, toen deze Leidsche pastoor den lo" Mei

170'^ door Paus Clemens XI was aangesteld als jjrovi-

caris der Hollandsche Missie , ter vervaï)gin^ van den

apostolisclien vicaris Petrus Codde, ter zelver tijd in de

uitoefening' zijner waardigheid geschorst en twee jaren

later (3 April 1701-), uit hoofde van zijn hardnekkig

Jansenisme geheel en al ontzet.

Na wederkeerig zijne heilwenschen te hebben aange-

boden aan den edelman-capucijn , die op den Roermond-

schen zetel zijn streng kloosterleven niet verloochend heeft,

verzoekt hem de van alle zijden bemoeilijkte de Cock
,

dat de bisschop van Roermond zich gewaardigen mocht

de priesterwijding toe te dienen aan al degenen, die hij
,

provicaris, goedkeuren zou, en al degenen af te wijzen,

die zich uit eigen beweging zouden aanbieden om de

heilige wijdingen te ontvangen. Hieruit blijkt zonneklaar,

dat de Cock reeds toen, reeds van den aanvang af dus^

vreesde en vermoedde wat den Jansenisten later bij uit-

heemsche kerkvoogden gelukte op vertoon van onwettige

en ongeldige demissorialen. - Hierover aanstonds meer.

Vervolgens antwoordt de briefschrijver den Roermond-

schen bisschop op diens verzoek om aan Cornelis van der

Steen eene studiebeurs toe te kennen, die in 'tLeuvensche

Willebrords-collegie ter begeving stond van den Aposto-

lischen Vicaris der Hollandsche Missie. Helaas, op allerlei

wijzen, 't spreekt luide uit zijn schrijven, waren den

provicaris de handen gebonden! ')

Ziehier eene trouwe vertaling uit het Latijn van den

eersten brief.

i^Ik vind mij, hoe onverdiend ook, door uwe Door-

luchtige Hoogwaardigheid in eerbewijzing voorgekomen

1) Zelfs was reeds het door Job. v. Errkfl uitgelükle plakkaat van 17

Augustus 1702 tegen de Cock en 't waarnemen /.ijner bediening uitgevaardigd.
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bij middel van een brief, den 7*" der loopende November-

maand onderteekend en den 25"^ daaraanvolgende ontvan-

gen. Wat uwen heilwensch betreft, ik neem dien nederig

aan van een Kerkvoogd, die, in zijne herderlijke waak-

zaamheid en onverwinneliike kloekmoedigheid te midden

dezer rampzalige tijdsomstandigheden, voor mij een voor-

werp van vereering, voor zijn onderhoorige geloovigen

een voorwerp van voldoening en voor zijne Kerk een

sieraad is geworden , eertijds door de loffelijke aflegging

der kloostergeloften en thans door de stipte onderhouding

van den strengen ordesregel onder den bisschoppelijken

mijter zelf. Daarom wensch ik mij zelven geluk, dat ik

als nabuur een zoo uitstekenden Kerkvoogd heb ge-

troffen, die voortaan onder denzelfden tijdelijken vorst ')

met mij in dienst zal staan van den Vorst der tijden.

l/'t Kan ongetwijfeld gebeuren of misschien zal het ge-

beuren, dat eenigen mijner onderhoorigen - 't zij gehoor-

zamen, op mijn bevel; 't zij >veerspannigen uit eigen be-

weging - tot uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid naderen

met de bede , dat hun de handen worden opgelegd, 'k Zou

dus uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid willen verzoeken,

dat Zij welwillend degenen ontvange, die door mij ge-

zonden worden , en hen afwijze , die uit eigen beweging

komen toeloopen.

*De aanbeveling van Cornelis van der Steen, ten einde

de beurs te verkrijgen, door eene zijner bloedverwanten

in 't Sint Willebrords-college gesticht, aanvaard ik met

eerbied vanwege uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid en,

1) Tijdelijke vorst: te weten de Staten der republiek. Ten gevolge van

't zoogenaamde partagie-tractaat (26 Dec. 1661) waren een aantal Limburg-

sche plaatsen van 't Roermondsche bisdom onder 't gebied der Hoogmogenden

gekomen. Ook de stad en 't rijk van Nijmcj^en, de stad Grave en 't laad

van Cuyck behoorden sinds 1559, kerkelijk, tot het bisdom Roermond, al

stonden zij, sinds den vrede van Muuster, onder 't gebied der Staten.
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stond het in mijne macht, ik zou ze reeds aanstonds ver-

leenen. Maar uwe Doorluchtii;e lioogwaardigheid is wel-

licht non niet bekend met de hardnekkigheid der weer-

spannige Assessoren van ons vicariaat, die, aan 't pause-

lijk bevelsclirift geiioorzanmheid opzeggend , tot nu toe

geweigerd hebben mij te erkennen. ') Dientengevolge is

het bestuur der beurzen nog niet in mijne lianden geko-

men evenmin als dat van andere goederen, welke zij nog

onder zich houden. Overigens, wanneer ik eens mijne be-

schikking vrij zal hebben, zal ik niet in gebreke blijven

voornoemde aanbeveling mij in 't geheugen te roepen

,

of ten minste zal 't mij aangenaam wezen , dat ze nuj

door Cornelius zelf in 't geheugen herroepen worde. En

hiermede, vol eerbied uwe handen kussend , onderteeken

ik mij, allerdoorluchtigste en hoogwaardigste Heer, te

Leiden den 2b'" Nuvembei' 1 702.

Van Uwe Doorl. Hoogwaardigheid de nederigste

en gehoorzaamste dienaar,

Theodorus de Cock,

Apostolisch provicaris der Vereenigde Nederlanden."

Hoe het verder afliep met de gelden en goederen en

studiebeurzen van 't St. Willebrords- en St. Bonifacius-

coUege, ook wel genaamd het college van den Iloogen

heuvel, waarvan destijds (1692-1723) de Jansenist Franc.

Verschueren de president was, kan men lezen in een

degelijk opstel van den lioogeerw. heer J. F. Vregt over

De vroegere Collegiën of Seminariën ron Geestelijken voor

de flollandsche Missie. ^)

1) iJij 't nanvaardcu van zijn provicnrinat telde de Cock maar 89 hem

ouderwoipcn piicsteis, tegen 2 tO wecrspnnuigcn ; bij 't ncderlcggcn van

zijn ambt (17 December 1705) liil liij van laatstgenoemden slcchls 131

over. {Missio foederati Be/r/ii
,

pag. !>7, 90, 91). Zoo weinig geniccnd was

het vcr/et van velen

!

2) BiJ(/r. V. llaarlfw \III, bl/ 19 en volg.
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De tweede brief van de Cock handelt over de heilijfe

Oliën, die hij, zelf geen bisschop zijnde, niet wijden kon,

en, natuurlijk, niet meer uit de lianden van den gesus-

pendeerden Oodde aannemen mociit. Om zijne kerken te

kunnen voorzien had hij een vertrouwden priester naar

't buitenland gezonden , die , vermoedelijk op aanbeveling

van den Roermondschen bisschop, de noodige iieilige oliën

te Munster ontving uit de handen van den wijbissciiop

aldaar. De Cock drukt zijn hartelijken dank uit aan An-

gelus d'Ongnies voor diens liefderijke bemoeiing en schrijft

als volgt

:

^Doorluchtige en hoogwaardige Heer.

,/ln den looj) van 's Heeren passieweek hebben wij onze

te wijden oliën naar Arnhem gezonden, met verzoek aan

onzen geliefden en eerwaarden heer Franciscus Tuynslyper,

priester, om zoo spoedig mogelijk zich te begeven naar

een hoogeerwaarden Kerkvoogd, dien hij het spoedigst

en het veiligst zou kunnen bereiken. Maar uithoofde der

oorlogslasten en der aanhoudende invallen van de Fran-

schen '), is hij, naar ik verneem, niet naar Roermond,

ook niet naar Keulen, maar naar Munster in Westphalen

vertrokken en heeft daar voornoemde oliën aangeboden

aan den Doorluchtigsten heer Wijbisschop. Ook heeft hij

heden de oliën, gewijd, teruggebracht. Weshalve bi'eng

ik mijn allernederigsten dank aan Uwe Doorluchtige

Hoogwaardi(fheid voor den zoo bereidvaardig bewezen

liefdedienst , waarover ik reeds het verschuldigde getui-

genis bij den Doorluchtigen Internuntius heb afgelegd. *)

1) Gedurende den Spaanscheo successie-oorlog, vooral in de jaren 1702

en 170.3, had Roermond en omstreken veel te lijden van de Fraiischen
,

onder den hertog van Burgondië en den maarschalk Boufflers. Verg. Jos.

Habets t. a. p. bh. 192 en volg.

2) J. IJ. Buisi , internuntius te Brussel, veelvuldig in de zaken der

Missie betrokken.

Utjdrageti Geselt. UUJ- v. Haurleu XVIle I)«el. 29



Uwe hand nederig knssend , onderteeken ik mij , Door-

luchtijre en Hoogwaardige Heer, te Leiden ]^> April 1703.

Van uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid

de nederigste en gehoorzaamste dienaar,

Theodorus de Cock,

Apostolisch provicaris der Vereenigde Nederlanden."

De hier vermelde Franc. Wolterus Tuynslyper was een

nog jeugdig priester, die pas den 10''" Nov. 1702, op

demissorialen van den provicaris , de heilige wijding had

ontvangen en destijds te Emmerik, zijne geboorteplaats,

kapelaan was van Petrus Rosmeulen , kanunnik en jiastoor

der St. Maartens-kerk. Den 20" Sept. 1703 zou Tuyn-

slyper, onder goedkeuring van Oswald lU, graaf van

's Heerenberg , door den provicaris tot pastoor benoemd

worden van Didara. ')

De Munstersche wijbisschop, van wieu hier gewag

wordt gemaakt, is Otto Willem, graaf van Bronkhorst

en Gronsfeldt, bisschop van Columbia, die reeds ten jare

1682 in bediening was als wijbisschop van Munster en

Osnabruck ^) en eerst in April 1713 schijnt overleden te

zijn. Hij was een zoon van Joost Maximiliaan
,
graaf van

Bronkhorst tot (Jronsfeldt , keizerlijk veldmaarschalk uit

den dertigjurigen oorlog, en van Anna Cliristina van

Hardenrath uit Keulen. ')

Ook deze hoogadellijke Kerkvorst heeft zich aldus ver-

dienstelijk gemaakt jegens de zwaarbeproefde HoUandsche

1) Missio foederati Belgii
,

pag. 51, 67, 92. Verg. Archief t. Utrecht

I, 453; IV, 146; XII, 216— 219.

2) Tibus : Nachrichlen über die IFeihischö/e von Uliinsler, biz. 199.

3) Verg. Jos. Habets : Geschiedenis van 't bisdom Roermond II, blz. 516,

517. TJit de doopregisters te Gronsfeldt blijkt , dat liij in 1683 aldaar ver-

toefde en in de maanden .Inli en Augustus er de parofliicdiensten waarnam.
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Missie onder het provicarisscliap van Thood. de Cock.

Waarlijk, die tijden waren /eor hachelijk!

In 't vnorbijiiaan teeken ik hier aan, dat de weerspan-

niijen, volgens Backhuizen's getuiiicnis '), jaarlijks de

heilige oliën ontvingen van den franschen bisschop van

Bonlogne-sur-mer , Pierre de Langle, en dit op aanbe-

velen en aandrijven van P. Quesnel en den doctor der

Sorbonne, Nicolas Petit-Pied. ')

Benevens twee andere manuscripten, later door den

druk algemeen bekend gemaakt ^) , en eenige toen reeds

gedrukte stukken , vond ik naast de beide missiven van

de Cock nog een derden handschriftelijken brief, aan den

bisschop Angelus d'Ongnies den 10^" Februari 1716 uit

Brussel opgezonden en den 1
5''" daaraanvolgende te Roer-

mond ontvangen. De schrijver is Vinccntius Santini, abt

van St. Jan Baptista, destijds internuntius te Brussel en

in 1721, met den aartsbisschoppelijken titel van Trebi-

zonde, als nuntius naar Keulen gezonden. In dat, tot nu

toe onuitgegeven stuk handelt de Romeinsche prelaat over

de wijding der Jansenistische priesters en verzoekt den

bisschop van Roermond eens te willen navorschen, wie

toch de bisschop mag geweest zijn , die aan sommige

weerspannigen de heilige priesterwijding heeft toegediend.

Ik geef hier het stuk , volgens den oorspronkelijken

tekst, met toevoeging der fransche toonteekens, welke

de italiaansche schrijver overbodig schijnt geacht te hebben.

1) Bijdr. V. Haarlem IX, blz. 118. Verg. De Sludi'cn, 13' jaarg. II,

blz. 445, 446.

2) De Sludiön, t. a. p. blz. 428.

3) Zie Mozzi : Hisloire des n-voluiuma de VEylise d'Vlrechl lil, jiag. 8

en 54, N" VI en XXVIII.
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i/Monseigneur.

uJe ne saurois in'empêcher de vous conuimiiiquer uiie

chose, qiii me desole entièreineiit dans radininistration

que j'ai de la Mission de HoUande, pour vous prier dans

Ie mcme tetns de m'honorer l:i dessus de votre conseil

et de votre secours. Vous save/, que toute l'espc'rance que

nous avions de finir une fois Thorrible rebellion des Prê-

tres désobeissans au St. Sicge, ne consistoit que dans Ie

soin qu'on avoit de n'ordonner que des jeunes Ecclésias-

tiques , des sentimens et de la doctrine des quels vous

pourrions être seurs [sürs]. De cette maniere comme les

Refractaires seroient venu peu a peu u manquer, et [comme]

il leur auroit été impossible d'introdnire dans la Mission

des Prêtres Etrangers, nous aurions pu substituer par

tous [partout] des bons et obéissans Ecclésiastiques. Mais

ils ont été enfin assez heureux pour trouver un Evêque,

qui, sur les dimissoires des prétendusCapitulaires d'Utrecht,

n'a pas eu difficulté d'ordonner depuis peu plusieurs jeu-

nes Ecclésiastiques , les quels étant revenus peu après

dans Ie Pays y font impunément la fonction de Pasteur

OU de Chapelain. Ce qui m'afHige Ie plus, c'est que ,

malgré toutes les diligences que j'ai taites, je ne puis

pas encore avoir aucune connoissance de eet Evêque,

qui a tenu une telle ordination. Quelque' uns me man-

dent que Ie mal vient de France, et certainement il y

en a beaucoup d'apparence , mais d'autres m'asseurent

que la chose a été faite dans quelque Diocese d'Alemagne

prés de la Hollande, et que vous vous immaginerez faci-

lement sans que je vous Ie nomme. ') J'ai l'honneur de

vous envoier cy-jointe la liste des Ecclésiastiques en ques-

tioHj pour autant qu'on en connoit jusqu' ïi cett' iieure

,

1) Wie hier bedoeld wordt weet ik uiet.
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et je vous prie avec toute l'efficace possible d'avoir la

bonté d'emploier les connoissances et les amitiez
,

que

voiis avez en Hollande et ailleurs pour voir si on ne peut

pas découvrir la sorcre d'un inconvénient de cette nature.

Il ne s'agit de rien moins que de la conservation de la

Religion Catholique en Hollande, et c'est pour cela que

je crois que je ferois tort a votre zèle , si je vous priois

avec plus de paroles de vouloir bien l'assister. Vous serez

déja informé du Sacre de M^ de Malines '), que j'espère

de voir icy bientot de retour. J'espère aprcs cela que Ie

Sacre de M' vnn Susteren ^) me fournira 1'occasion de

vous asseurer [)ersonnellement de mes respects , et en

attendant je suis avec toute la sincérité possible ,
Mon-

seigneur ,

a Bruxelles ce 10^ Fevrier, [1716].

Votre tres humble et tres obéiss : serv

:

V. Santini, Abbé de S. Jean Baptiste."

Het nevengaand lijstje, waarvan hierboven gewag is

gemaakt , behelsde het volgende :

Nonnulli Clerici HoUandi
,

qui circa finem anni 1715

dicuntur in Gallia ad sacros ordines et ad sacerdotium

promoti absque legitimis Dimissonalibus :

Godefridus Aegidius Acoy, Ultrajectensis; studuit Lo-

vanii in collegio Divae Pulcheriae , in sacra Theologia

Licentiatus ac nuper intrusus, opera Refractariorum ,
in

stationem Ultrajectensem vulgo in het Drakenburgsteegie,

defuncto ibidem Refractario Scheuning. ')

1) De aartsbisscliop Thomas Phil. d'Alsace , later Kardinaal de Boussn.

2) De Amsterdammer Hendrik Jozef vao Susteren, bisschop van Brugge

22 Maart 5716—24 Februari 1742.

3) Zie over Ackoy. Van Espen te Maastricht in gde Studiën" XXV, blz

24—27; over Anibrosius Augustinus Scheuning den eerw. heer A.v. Ros-

fuin in 't Vlrerhlsch Archief. I, blz. 148.
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N. [Hcnnannus] IvCgerbant, qui in Nativitate Diii 1715

primum Sacrum celebravit in Oratorio Wannaitsii, Ko-

fractarii Goudae. Fuit Tlieologus Embricensis sul) profes-

sore Mattliia Torckio pariter Refractarin , ac est amicissi-

mus praefati Acoy.

Wilhelmus [Willibrordus] VVytmans, Ultrajecteiisis.

Henricus Grasper, Anistelodamensis.

H^a'roniimis de Beeck [Bock] , Amstelodamensis.

Petrus Verbeek, Anistelodamensis.

Cornelius Boes, Amstelodaniensis. ')

N. [Petrus] Boede, Amstelodameusis.

Wilhelmus vnn den Droog, Rotterodamensis. ')

Qui omnes studuerunt l^iovanii et ab aliquo tempore in

Hollandia habitarunt.

N. Willebrinck, Rotterodamensis. Fuit in collegio alti-

collensi. ')

N. Broedersen
j

uterque ex Noorstraud, alumni

N. van Vreden ') \ Collegii D. Pulcheriae l>ovan.

N. [Antonius] Meyers, Rector Diestemiensis , et

N. Meynders, Groningensis, ibidem ejus socius.

't Is heden genoeg bekend, dat de Internuntius Santini

zich vergiste, wanneer hij, toen reeds, aan Frankrijk dacht.

De eei'ste bisschop , die de eerste weerspannigen gewijd

heeft , was een stokoude grijsaard , met name Lucas Fagan,

bisschop van Meath in Ierland , later aartsbisschop van

Dublin. Hij werd misleid door Kenny van der Cruyce
,

alias Marison, een regulier missionaris in Ierland, vooral

echter door de wijbrieven , welke Hugo Franc, van Heus-

sen , zoogenaamd generaal- vicaris van 't quasi-openstaande

aartsbisdom van Utrecht, eigenmachtig, ook aan de Haar-

lemmers, verstrekt had.

1) Deze namen tref ik op geen enkele lijst nan; 't zal wel een vergis-

sing zijn of verfomfaaiing van hollandsche namen lot oni'rkenhaar-vvonlen toe.
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Of bovenstaande lijst volledig en in alle declen nauw-

keuriij; is zou ik niet flurven beweren. De twijfelingen
,

welke men in andere dergelijke lijsten aantreft en het

onderling verschil zullen wel toe te schrijven zijn aan de

strenge goheimhonding , zoowel door de wijdende bis-

schoppen als door de wijdelingen zelf in acht genomen.

De brieven, van hun priesterschap getuigend, mochten

dezen niet zelf bewaren. Ze moesten ter hand gesteld

worden aan H. F. van Heussen en geborgen in 't geheim

archief van 't Utrechtsche waankapittol , uit vreeze dat

die lichtschuwe papieren in vreemde handen zouden val-

len , ook nadat allen zich bij eede verplicht hadden , aan

niemand ooit den naam te noemen des bisschops , die hen

gewijd had. ') De heiligschennis kon het daglicht niet

lijden, 't Was dan ook in waarheid een opus tenebrarum

,

een werk der duisternissen.

Tot aan de dagen van den grooten heiligschenner

,

Dominicus Maria Varlet, den gesuspendeerden bisscliop

van Babyion, hebben, behalve Lucas Fagan, drie fran-

sche bisschoppen-appellanten de heiligschennige handen

opgelegd aan een groot dertigtal nederlandsche Jansenis-

ten , te weten: Joannes Soanen, bisschop van Senez ;

Franc. Armand van Lotharingen, bisschop van Bayeux

en Joannes Franc. Paulns de Caumartin , bisschop van

Blois.

Muasl licht. O Jan. 1S91. 11. .1. Allaüu.

1) Studidn XXV, blz. 26.
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BMLAGEN.

I.

lUiistrissinie ao Rev™* T)ominf'.

Me, licct imineritum , ah lil™* D. V. reperio honore pracoccu-

patiim
,
per cpistolam , die 7 currentis Novembris sionatam, re-

ceptain autcm 2ó ejusdem. Congratulationem equidem submisse

suscipio a Praesule
,
queiu emeiita Ordinis Religiosi professie, et

sub ipsa infiila arcta prof(-ssionis rigidac oi)servafio, (|ucin vigi-

laiitia Pastoris, et in hisce calamitosis temporibus virtus invicta,

tuin niihi venerabilem , tum fidelibus depiderabilem , tiiin spccta-

bilcm Ecclesiae fecerunt. Quapropter niihimct ipse congrafiilor

,

me talem ac tantum Antistitem obtinuisse vicinum , sub eodera

jam temporali doniinio Domino temporum servientera. Profecto

fieri potest , et fortasse fiet, quod ex subditis meis aliqui , sive

morigeri ex meo jussu , sive refractarii ex proprio motu , ad

111™ D. V. accedant, ut sihi innnus imponi deflagitent. Proinde

lil" I). V. rogatam velira , ut et a me missos henignc suscipiat

et ex se currentes abjiciat.

Commendationera Cornelii van den Steen , in ordinc ad Bur-

sam, a consanguinea sua in Collegio 1). Willebrordi fundatam
,

ab 111"'" D. V. venerabunde suscipio: et si in mca foret potestate,

jam inde conferreni. Ast Hl"""" 1). V. noiuhuu fortassis innoluit

pcrvicacia RcI'ractariorum Asscssoruin Nostri Vicariatus ; (jui di-

plomati Pontificio obedientiam detractantcs, hactenus me admittere

recusarunt. Unde in manus meas nondum directio Bursarum, uti

et aliorura Bononim
,

quae in ipsorum manibus detinentur , ob-

venit, Caeterum si quando liberam habuero dispositinnem
,

prae-

fatam comrneiulationcm in memoriam revocabo ; aut ccrte gralum

habebü, illain ab ipso Cornelio in mcnioriam rcvocari. Et, revc-

rendissimo cura manus osculo , mo venerabunde subscribo :

Leydae, 2'^ Novemb. 1702.

Illustrissimc ac Rev""' Domine

111"""' ac Rcv"»* ]). V. humill. et obsequiosiss, famulus

Theodorus J)e Cock,

Prov. Aplic. focd. Ikdg.
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II.

Tlliutriss'' ac llev"" Domine.

Infra lu-bdomüflain Dominicae Passionis olca iiostra consccranda

(lircxinius AvDhemium, logantes dilectum Nohis H. D. Francis-

cuiu Tuynslijper Presbyterum , ut quantocyus sesc conierret ad

llev"""" Antistitem, ad (juriii proximior et tutior ei pateret ac-

cessus. Üb bellorum aiitem incommoda et continuas Galloruni

excursiones, ut audio, non Ruraeraundam, non Coloniam , sed

Westphaliae Monasterium profectus, ibidem pracfata olea obtulit

jljmo j)no suft'raganeo , et hodie ad Nos retulit consecrata. Qua-

mobrem 111™»^ J), V. huniillimas ago gratias pro tain prompte

charitatis officio, cui jam debitum testimonium reddidi apud lil"

D. Internuntium. Et, subniisso raanus osculo, me subsciibo :

lil"» ac llev"^ D"'

Leidae, 13 April r,03.

111"" ac Rev"" 1). V.

llumill. et ofHciosiss. famul.

Theod. De Cock,

Prov. Aplic. foed. Belg.





ALrilABETISCH REGISTER.

A.

Aa (E. P. V. d.), past. in Zaan-

dam, 363-397.

Aalst (Tli. v.), past. in Abi-oudc
;

Kun. 325-344.

A.\R (Lanjïer- en Korter-). 209.

Aarlandeuveen. 208.

Abbekerk. 124.

Abcoude. 110, 325.

Acutiemioven. 211.

Acoy (G. Aeg.) , 453.

Aerts fN.) , pr. 430.

Ahuis (A.), pr. 428.

— (L.), O.-R. pr. 223.

Akersloot. 127, 202, 296.

Alberts (C), geestelijke maagd
te Haarlem, 266.
— (Mr. Barent), pr. 431.

Alckemade (J. van), pr. 59.

Alewijn (Mr. S.), pr. 163.

Alexander YII , Paus, 100.

Alkemade (II. van), pr. 59.

Alkmaar. 188, 437.

Allard (J. B.), pr. 218.

Alma (E. ab)
,
pastoor van Enk-

liui/en, 98.

— (D. alj), pr. 59.

Alstensz.
,

pr. 431.

Amarick (HO, pr. 431.

Amelgers (Dirk), 2.

Amersfoort. 243.

Amiens. 15.

Am STEL. 42.

Amstelkrikg. 45, 58, 83.

Amstellakd. Lijst van priesters

in het jaar 1732, 200-201.

Amstelveen. 43, 44.

Amsterdam. 16. Archief van de

fransche kerk, 154-159. Naam-
lijst van K. K. priesters in de
17'' en 18' eeuw, 57-94 en

161-178, 430-436. Lijst van

verdreven priesters, 437. Lijst

van priesters in 1732, 195-200.

Over de toelating van priesters,

426.

Amsterdam. Statie op dr Brou-

wersgracht. Kerk en meubelen

door Modersohn vermaakt aan

het Kap. , 304 ; verhuurd aan de

üraef, jansenist, 115, 116, 118-

120 , 123 , 136. Verhuurd aan

Schucking, 304. De opvolgende

past. Donkers betaalt eerst luuir,

152; wordt later om nalatigheid

gemaand, 322, 323. Gerechte-

lijke dwang tegen zijn opvolger

Verveling, 322 ; na uitspraak

van de Schepenen, besluit men
de zaak der kerk voorloopig in

staf/( qito te laten, 325. Schade-

loosstelling aan de familie Du
Fay, 325.
— Statie achter den Pau wen

-

tuin, 42-56, 435.
— S. Andreas-hofje , 236.

Angklinus (F.), pr. 59.

Ankeveen. 201.

Anrae (J. C. van) , 399.

Anthonisz. (Testament van Otto),

1S4.

Antwerpen. 65, 91.

— Klooster St. Salvator. 28-36.

Appelmans (F.)
,

pr. 204.

Archief van de zoogenaamde

fransche kerk te Amsterdam
,

154-159.
— der provincie Utrecht, 37-41.

AiiiAENS (J.), pr. 164.

Arnhem (J. van)
,

pr. 60.

Arras. 20.

Arres lAnna) Claes van), 236.



•i()(l

AssF.NDELiT. llo vv. 202, 4:i7.

AUXERKK. 14.

AwATKR (II.), past. te Haarlem,

41 C vv.

B
Ba.\sjen (Til.)

,
[jast. in Croin-

iiieniedijk ; Kan., 351-386.

lUcKER (C.)
,

pr. 191.

— (II.), pr. 201.

— (J.), scliout, 196.

Backx (VV,), pr. 60.

Baert (.).), pr. no.

ÜAESEKODE (J. v;iil) , O.-K. pr.

IUkkeu (C), past. te riirnicrend
;

Kan. , 380-396.

]>AN (E. .H.), geestelijke inaa^d

te ?Iaarlcm, 286.

Banning (J.van), Aartspr. 108.

Bakchman Wuytiers, zoogeii.

Vic. Gen., 308-316.

15arents (A.), geestelijke maagd
te Haarlem, 261.

Batenburo (P. L.) ,
past. te

Hoorn ; Kan. , 376-384.

Beaumont (Fr.), Kan., 320 w.
Beckaff of (Beckiiai'f) (?.), pr.

60, 19S.

Becker (G.), pr. ;l'().5.

— (S.j, pr. 431.

Beufort (Hertog van), 15.

Beeck (J. van), O.-R. pr. 229.

— (VV. van der), O.-R. pr. , 227.

Beekman (VV.)
,

pr. 399.

— (Dr.) , 402.

Beemster. 188.

]5EGlJNHor te Amsterdam , 54
,

64, 67, 77.

Brij ER (G.)
,

past. te Assendelt't,

Kan. 96 vv. afgezet, 110.

Beijeren (Jan van), 15, 17.

Bekkrr (.1. L.), past. te Velsen
,

Kan. , 4:20 vv.

— (L.). pr. 189.

Belgrado (Mgr.) , Sup. , 124.

Heli.efi.am (H.) ,
pr. 164.

Benmngh (W, ,}.), pr. 60.

Bergen. 2(i2, :'>><h vv.

Hergen (A. van)
,

pr. 193.

— (M'. van den), pr. 159.

— fl'. van)
,

past. in Spierdijk,

337.

Bergii (A. van den), pr. 61.

— (J. van d(;n), pr. 61.

Beroschenüoek. 216.

Berkel en Rodenrijs. 216.

Berken (H. v.), O.-R. pr. 230.

Berkenroue. 1 16, 135, 203, 323.

BERNARUiNER-Ki.oosTERle Wate-
ringen, 28-36.

Bkrnarts (F.), pr. 220.

Bkrty (L.) , pr. 208.

Bervemngii (.1.), O.-R. past. op

de Brouwersgraeht , 224, 322,

323, 325, 355.

Be-sey (L. de)
,

gencraal-aijl der

Bernardinen, 36.

Bethlehem. 14.

Betteray (G. .'i), pr. 200.

Beverwijk! 104, 108, 203.

1?ICKER (G.), 48.

BrcKERS (M.) , 288.

BiESENBROECK (P. van) , O.-R.

pr. , 225.

BiESTEN (H. van) , 90.

BiJEEVELT (J. van), Apost. Yica-

rlssehap van , 50, 78.

J5LANKENBTJL
,
pr. 137.

Blaricum. 201.

Beeigni (B. dc), O.-R. pr. 229.

BleiJEN berg. 119 vv.

Blessu's (H.) , .\artspriestcr, 6],

96 vv.

Block (.1.), O.-R. pr. 226.

Blockhovils
,
president van het

Puleheria-C'oUegic, 99.

Blokkert (Oüster- en VVestcr-).

193.

Blond (L. Ie), 427.

Bock (Hier. de), O.-K. pr. 223,

454.
— (Hier. de)

,
psendo-Episc.

Harl., 328, 329, 333.

Bodegraven. 215.

BoEDE (P.), 454.

Boel (II.). pr. 4 31.

Boei, IS/, f.l.j
,

pi. 62.



461

Boer (de), 345, :546.

BOERGOENSCHE TIJD. 1 1-21.

BoGAERT (A.) , O.-R. pr. 238.

]5ouGEN (I). C"*.)
,

geestelijke

maagd te liaarlem, 290.

BoLCK (F. van den), pr. 19S
,

442.

BoLsw.\RD. 276.

lioMJiER
,

past. , ;^60.

Bon (J.), zoogen. Vic. Gen. , 389,

394.

BoxsER (M' A,), ])ast. van Mid-

delburg, 9.

BoNTENOS (A. en M.), geestelijke

maagden te Haarlem, 295.

BOKZER (J.), 11, 13.

Boom (W.)
,

pr. 51 , 427.

Boon E (A.) ,
pr. 165.

BooNs (G.)
,

pr. 165.

BooTE, pr. 128.

HoRGER (P.) ,
pr. 427.

BoRKEMANs (N.) , O.-K. pr. 229.

BoRS (C), 454.

Boscii (E.), pr. 216.

— (E. van den), pr. 218.

Bosman (J. H.)
,

pr. 189.

BoTMANs
,

pr. 355.

BOUBEREEL (C.) , O.-li. pr. 229.

Bourdon (H.)
,

pr. 200, 429,
442.

BouRLET (Th.)
,

pr. 62.

BOVENKARSPEL. 189, 297, 350.

Bovenkerk. 200.

Box (E.), Prior, 36.

Brabanïiae (Sanderus' ('horo-

graphia) , 32-36.

Braessem (J.) , Aartspriester
,

95 vv.

Beakenhoff (A.), pr. 62.

Branden (P. van den)
,

pr. 63,

197, 442.

Brant (Mr. G.), pr. 431.

Branteghem (J. van), pr. 215.

Brants (N.), pr. 211.

BrÉe (van), 825.

Brf.illy (F. de), 154-159.
— (Th.), pr. 199, 442.

Breton (G.), 18.

Brienius (A.) , 105 vv.

Brikkenaer (.1. B.), pr. 20(;.

Bril (J. Pz.)
,

pr. 432.

Broeck (Th. vanden), pr. 219.

Broederskn (.V.), O.-H. pr. ,

225.

— 454.

Broekman (A. J.)
,

pseiido Ep.

Harl., 373.

Broers (J.), pr. 166, 199, 4 12.

Bronkhorst (Otto WilcMi, (Jraaf

van) , 450.

Brouwer (C), pr. 218.

— (E.), pr. 198 , 442.

— (.1.) ,
pr. 63.

Brugge. 16, 17, 18, 19, 20.

Bruns (R.)
, pr. 204.

Bruyn van Berendrecht (C. de)

pr. 190.

Bugge (Neer. dioc. llarlcni.)
,

46-57.

BuiJs (P,) , 25, 26.

BUITENVELÜERT. 108 VV. , 200,
322, 326.

BuLL (Godefr.) , O.-R. pr. 228.

— (Gerardus) , O.-R. pr. 229.

BULLEWIJK. 200.

Burgert (M"" G. d'E.)
,

pr. 63.

BuRiK (van)
,

past. van Noord-
wijk, 350-356.

Büssius (J. B.), Internuntius te

Brussel, 121, 419.

Cabauw. 216.

Gaeter (J.)
,

pr. 432.

Calchoven (Mej.) , 91.

Calvinus, 267.

Cambray. 14.

Camina (F. Ign.), pr. 189.

Camp (F. van), past te Wester-

blokker ; Kan., 401-416.

Canel (J.), 190.

Capaccini, Vice Sup. , 409,

Capelle. 33.

— (van de), Aartspr. , 351 vv.

Carteau (H. G.), O.-R.pr. 228.

Cartel (J.)
,
past. in Crommenie-

dijk; Kan. 347-372.
Casali (A.), Kan. te Rome, 332.



402

('astrtcum. 203.

("atz (BaUhiinus), Aartsbisschop

van Pliilip|)i , Vic.-Ap. 95 vv.,

231 vv.

— (B. C'/..), vaiKT vnii Judüciis

Crttz, 285.

— (C), Dfk.'ti vati liet Haarl.

Kapittel, 96 vv.

— (Jozef), 122, 136.

— (Jiul.) ,
pr. 237 vv.

(;.\UMAKTIN (J. F. P.j, JJisScllOp

van Blois, 45 5.

Caüwenbergii (A. van), pr. 63,

19S, 442.

Cavellter , 135.

— (Claud.), past. te .Amstcvdaiu,

207, 327-347.
— (G."!, pastoor te Amsterdam,

198, 324-327.
— (Ph.)

,
past. telütgeest; Kan.

63. 198, 307.

Cavellier de Adrichem (P. G.),

past. in Sp:inbi()< k ;
Kan. 34 1-

366.

Ceui.EN (J. B. van), pv. 207.

CuoROGRAPtiiA. ti. Brabantiae

(Sandcrus') , 32-36.

CiiRisTiAENS (\V.)
,

pr. 206.

(JiAMBERLAM , Nunl. 371, 406.

CiNCK (A.), O.-R. pr. 225.

Cleerbesem (M'. B.), pr. 63.

Ci.EMENS (A.), geestelijke maagd
te I-Iaarlem, 288.

— IX, Paus, 101.

— X, Paus, 109.

— XI , Paus, 133.

Ceeuck (J. de), 46, 47.

Cley (N.)
,

pr. 189.

Cleyn, 1, 3.

Cloes (.). van der), O.-R. pr.
,

230.

Glojip (A. G^.), geestelijke maagd

te Haarlem, 274.

COBYN (H. D'.), 8.

C'ochooren (A.) , 30.

CocK (C. J'.), 7.

— (Th. de) , 81 ;
Provicaris

,

124 vv. Onuitgegeven brieven
,

445 vv.

CoüDE(P.). 48, 64, 67. 81, 84;

Aartsb. van Sebaste, Vic.-Apost.,

115 vv.

CoECK (C.) ,
pr. 432.

("OETENBURO (S. F.), Kan. 64,
]]T> vv.

('oker (Kg.) , pr. 64.

C()LEEc;iE St. \V illibr.cn St. Bonif.

»van den Hoogen Heuvel", 448.

— Pulcheria. Zie Pulcheria,

CoNiNOii (.J. de), pr. 65.

('ONINCS (A. .1'*.)
,

geestelijke

maagd te Haarlem, 296.

('oNiNX (P.) ,
pr. 65.

CooGEN' (C. v. d.), Kan. ,115 vv.

307 vv.

CooPENOL [Copallius] (M' W.)

,

pr. 65.

CooTEN (H. van), 6, 7.

COPALMUS. Zie CoOPENOL.
CnpER (1'.), pr. 132.

CoppFLAER ('rh.) , pr. 166.

("ors (C), pr. 29.

CoRNEt.rSSEN (W.)
,

pv. 200.

CoussEBANT (.1.), Kan. 58, 96 vv.

231.

CoüVRCLF, [Couvrechefi, pr. 65.

Crachtils (M'. S. V. d. Kraehl),

pr. 272.

Craenhals (M. van), geestelijke

maagd te Haarlem, 266.

— (S. van) , sehout te llaarlrm,

266.

Cramer (Aeg.)
,

pr. 200.

— (K. B.), past. in Buiteuveldert

;

Kan., 362-376.
— (F.), pr. 212.

— (Ign.), pr. 201.

Crus, pr. 159.

Criveeu, Nuntius, 330.

cuocselee , 159.

Crommexiedijk. 204.

Ckoock (H.)
,

pr. 66.

Croon (Th. van der), O.-B. pr.

226.

Crlijsen (.\. van der), pr. 66.

CuYL (van)
,

pr. 1 10.

CUYNDER. 291.

CUYPERS (ir P. .1.), 55.
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D.

Daemen (A.), Vic. , 305.

Dalf.noort (ü. f. vanj , O.-R.

pr. 227.

Dam (J. ten), pr. 213.

— (M. van) , 2;ecstelijkc maagd

te Haarlem, 247.

Damme (G. van), pr. 210.

Dautzenberg [Daazenberg] (,J.),

pr. 106.

Debbadt (T.)
,

pr. 66.

Deekens (J. A.)
,

pr. 54.

Pekema (L. f.), geestelijke maagd
te Haarlem, 294.

Dekker (J.), pr. 193.

Delfland. Lijst van priesters in

1732, 216-223.

Delfshaven. 216.

Delft. 7, 16, 216 , 277 , 296,
297.

— (Klooster van St. Agatha), 160.

Denis (Saint). 15.

Derout (F. C.) , Kan. , 150 vv.

307-336, 441.

Descriptio Sacerdotum Ep. Ilarl.

58.

Desmartins (P)
,

pr. 210.

Diemen. 54, 90, 200.

Dierout (F. C), pr. , overste

van het Begijnhof te Amster-

dam, 67, 197.

Dijk (A. van), past. te Amster-

dam; Kan. 338-34 0.

Dirck
,

pr. 432.

Dircks (F.), pr. 220.

DlRXSLAND. 217.

Dob (E. Ysb.)
,
geestelijke maagd

te Haarlem, 239.

DoBBE (Geslacht) , 68.

DoBBEssE (C.)
,

pr. 67.

DoEüE (E.), pr. 432.

Does (v. d.) , 328.

DoLRE (H. van) , 26.

Dommer (Dirk) ,91.
— (M' J.), pr. 68.

DoNCK bij Heusden, Maria-kloos-

ter, 28-36.

DoNKEK(Th.), pr.
,
gewezen secr.

van C'odde; past. in de statie op

de Brouwersgracht, 152, 191,

306, 310, 311, 322, 323.

Donkers, past. in Lammer-
schas;cn, 342, 343.

Dordrecht. 2, 21 7, 275, 289, 290.

Doren (H. van), O.-U. pr. 230.

Dorsten (P. van), pr. 221.

Dort (A. van), pr. 2(H.

DouAY. 14, 15, 20.

Droog (VV. van den) , 454.

DuiJN (J.), pr. 51.

Dl'IN (J. van). Prior, 28, 30.

Düivendrecht. 127, 200.

DuNCANUS
,

pr. 265.

Düvius , Doctor, 245.

DcYN (J.), past. te Amsterdam,

166, 340, 341.

DuYSELius (.1.), pr. 68.

Dyck (A. A. van), pr. 210,

— (J. van), pr. 69.

E.

Ebbius (H.), pr. 69.

Edam. 99 vv. , 189, 437.

Eem (Th. van der,lleilige), 22-27.

— (A. Sz. van der), ^24.

— (O. van der), 25.

— (H. Az. van der), 26, 27.

Eggiüs (A.) ,
pr. 245 ; Vic, 282.

Elsackek (.T. van), pr. 216.

Elst (P. van der)
,

pr. 200.

Emdfn. 277.

Emmengha (S. van), 267.

Emmerik. 104 , 295.

Enkhüizen. 98 vv., 189.

Ephrata , Bisschop van Bethle-

heni-Ephrata, 14.

Erckel (Joh. van) , 446.

Espen (B. van), Leuvensch Doc-

tor, 126 vv. ; vurig .Jansenist en

raadsman van het Kapitel.

Ester (F. van), Aartspr. , Kan.,

350-354.

Estordeur (H. d'), pr. 214.

Esveld (R. van)
,

pr. 207.

Facker (F.), pr. 203.

Fay (du) , 155 vv.
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Fap.aN (K.), Kisscliop van Meath,

454.

Fay (Familie du) , 324.

Ff.hnanües (F.) ,
pr. 191.

Fey (W. e.), pr. 209.

Financiën van het llaarl. Kap.

Aaiilc<ïvan eoii kapitaal, waaruit

(Ie Kanutiiiik(Mi in het vcrvolj?

de jaarlijksche renten zullen

trekken, 3:50 vv., 424. Nieuw
l'onds Maju , 404 , 424. Legaat

van Catharina Kijnt; met Yi-

carie, 360 vv. Van Kan. VVijt-

inans, 33S ; van Modersohri, zie

Modersohn; van Steen, 338,
339. Ringors, 339. Oem , 349.

De Roeper, 351. Cramer , 3öl.

Wandelman, 363. Maju, 367 vv.

404 , 424. Offerman, 388. Van
der Aa, 398. Ten behoeve van

3 priesters, it) Amsterdam gc-

boren , 393, 403. (keres, 402.

Vinkensteyn, 402. Kuytenbrou-

wer, 407. Codde, 143. Seegers,

412 enz. Toelagen aan ])riesters,

115, 116, 118, 119, 153, 323,

327, 337, 342-354, 359-372,
376, 381, 383-388, 398 . 399.

Toelafjen aan studenten , 346
,

350, 352, 308, 399, 407, 410-
421. Hoete vastgesteld op af-

wezigheid en telaatkonien, 325,

403, 406, 410. Verdere hande-

lingen van beheer, 98, 105, 123,

127, 128, 144-152, 322, 323,

336, 341, 346, 350, 356, 361-

36;, '870, 382, 386, 395-398
,

400, 401, 406, 410, 412, 415-

419, 422-425.

Flbmmingii (.). de), pr. 70.

FoBELETS (F.), O.-R. pr. 224.

Fox (P.), pr. 188.

— (W.), pr. 70.

FORMAER (II.), pr. 220.

Fraets (M. A.), 190.

France of DuYNE (Ael), geeste-

lijke maagd te Haarlem, 2S7.

Francen (.\.), gees-tclijke maagd
te Haarlem, 248.

Franeker. 267.

Franken (J.)
, pr. 70.

Fransz. (.).), pr 432.

Freriks ((Jcertgen), 291.

Fro.menteau, 154 vv.

(ïAEFF (J.), pr. 432.

Gallus, pr. 144.

Gasfarsz. (J.) , 438.

(jELder (N. van), pr. , 124.

Geltsack (ii. Cz.), 268.

Gent. 17, 19, 20, 33. Kapittels

van Gent en van Haarlem, 96 vv.

Gerberon, Benedictijn, 125 vv.

(tErteler (H. J.), past. te Eïik-

huizen ; Kan., 396; Vie. Gen.

en Deken, 406-414.
Gfrues (L. .1.), past. in Berke-

rode, Aartspr. van Kennemerl.

,

Kan., 396-102.

Gerritsz. (P.), pr. 432.

Geurs (J. e. A.), Kan., 120.

Geus (de), 232.

Ghilini, Nuntius, 231.

(iiUDici (C. J.), 27.

Glabuais (Aeg. de), pr. 167,

430.

GoDEFRiui (T.) , pr. 71.

GoDERS, pr. 347, 348.

— (J. Fr.), pr. 428.

Goessens (A.) , 3.

Gom EZ (N.)
,

pr. 204.

Gooiland. Lijst van priesters in

het jaar 1732, 201, 202.

GOORN. 1^9.

Goos (.1.), pr. 217.

GoRCUM. 217, 284, 286.

GoRSE, 159.

GosKN (J.)
,

pr. :?99.

GouüA. 52, 217.

GouTHOEvE (W. A"'. van), geeste-

lijke maagd te Haarlem, 241,
290.

Graaff (C. P. de), pr. 429.

(iRAEFF (J. de), pastoor te Amster-

dam , statie Brouwersgracht en

als zoodanig huurder der kerk

en pastorie: eigendom van het
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Kapiltel, 71, 115 w. Zie Am-
sterdam, statie Broiiwersf^r.

GRAEFF(M.(le),ojec3tt;iijke maagd
te Haarlem, 261.

Grasper (II. J.), past. te Am-
sterdam ; Kan. 167, 19S, 321 vv.

441, 454.

Graveniiage('s). 2, 15, 16, 318,

261.

Gressé (J. A.)
,

pr. 192,

Grtmmer (L.) , Prior, 34.

Groenhoüt (Fr.)
,

pastoor in

't Kalf, Kan., 122.

— (TK.), Kan., 100 vv.

Groot (J. de), Kan., 105 vv.
;

gestorven 6 Nov. 1692, 115.

Gbootebroek. 189, 296.

Grootenhuys (H.)
,

pr. 71.

Güerin (E.), O.-R. pr. 229.

Guestiers (S.), pr. 72.

H.
Haan (H. de), O.-K. pr. 224.

Haarlem. w^Iaegden van den

Hoeck", 231-302 en Leven van

Cath. Jans Oly, beschreven door

Marie van Wieringen, 234-260 :

de drie (luartijntjes, door ïrijn

Jans Oly geschreven , bevatten

veel belangrijks voor onze kerke-

lijke geschiedenis; reformalic-

tijd ; zeer merkwaardige voor-

beelden van den kanker en het

indringen van het Protestantisme,

zoodat in meerdere Iniisgezinnen

of vader of moeder ketters wer-

den en de kinderen aan veel ge-

varen blootstonden ; voorbeelden

ook van meerdere //maegden van

den Hoeck", die medegenomen
waren in de Protestantsche kerk

of bij ketters gediend hadden en

later beste religieusen werden
,

261-284. Voorbeelden van ach-

teruitgang in stand en fortuin

,

285-288. Men zag zich bedro-

gen , als men geloofsgenooten

meende wel te doen. Over het

uitwijken van véle personen en

IiU<lrag«n Geacli. Bisd- v. Haarlem XYIIe

familiën naar landen en plaatsen,

waar het nog Katiioliek was

,

295. Gevolgen der ketterij voor

gcheelc strcekcii en plaatsen, 302.
— Kerk //den Hoek" in IS52 in

publieke veiling verkocht en ge-

sloopt , 232.

— 16. Lijst van priesters in 1732,
204.

— (Klooster Deur des Hemels bij),

28-36.
— Statie //in den Hoeck", 117.

Haarlem (Joost van), 438.

Haastrec.'it. 21S.

Hack (G. J.) , 4, 9.

Haes (M. de), geestelijke maagd
te Haarlem, 247, 297.

Hagelman (P.), pr. 219.

Hagelmans (P.), pr. 337.

Halman (H.), pr. 168,

Halmans (N, J.), pr. 54.

Hamaecker (P.), pr. 193.

Hamburg. Stud. , 346.

Hansen (A.), pr. 200.

Harinck (C.)
,

pr. 169.

Haringkarspel (Tuitjenliorn)
,

189.

Hartefeldt (J. v.) , O.-R. pr.,

224.

Harwynen (M' J.), pr. 72.

Hauwerden. 438.

Hayn
,
pr. 433.

Hazerswoüue. 208, 383 vv,

Hkcking [liekke] (H, P.), past.

te Amsterdam ; Kan. 369-388,

Hee (J, P, van der) , 2.

Heems (Baron van), Keizerlijk

gezant in den Haag, 157.

Heemskerk. 101, 205.

Heeremans (J.)
,

pr. 72.

Heer-Hugo-waaud. 191.

Heessel (P. van), pr. 221,

Hegeman (J.)
,

pr. 54.

— (G.), 367, 381 vv.

Heijmenberch (J.), Kan. ,147 vv.

Heijnesz. (G.), pr. 433.

Heijningen (Ign. van) , O.-R.

pr. 225.

Heilo. 205,

Deel. 30
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Heindriks (M. S. »:II W. S.)
,

geestelijke maasden te Ilaavleni,

24G vv.

Heinincjen (J. A. van). O-K. pr.

•2-2G.

Mekkndoki'. 8.

I1ki,1)KR (den). 363 vv.

Hem en Venhuizen. 190, 194,

353 vv.

Hendkik, heer van Naaldwijk,

Wateringen en Capelle, 33, 3 L

Hehm.\ns (Aernt), 181-184.

Hermanus [van ThienenPJ ,
pr.

433.

Heutogenbosch ('s). 284, 286.

Hesdin. 15.

Hessen (J.), pr. 204.

Heukeeman (C.)
,

pr. 72.

— (J.), pr. 72, 199, 442.

Heumen (J. van), pr. 47 vv., 72.

Heusden. 31, 106.

H EU SS en (van), door Codde aan-

gesteld als provicaris te Utrecht,

125 vv.

Heuvel (F. van den), pr. 197,

442.

Heyblom (A.), pr. 191.

— (B), 191.

Heyden (G. van der), O.-K. pr.

226.

— (H. van der), pr. 73.

Heynderick ,
pr. 433.

liiLARiON ,
pr. 156.

Hilversum. 49.

//IIoeck" van het Krom te Haar-

lem. Zie Haarlem : //Maegden

van den Hoeek."
Hoedenmakekspai). 42.

Hoeekens (J. Chr.)
,

pr. 427.

Hoek (H.), past. te Amstenlam
;

Kan. , 418 vv.

Hoeven (J. van der), pr. 73, 42s.

Hofman [llotlman] (M' L.), past.

van het Begijnhol', Kan., 73,

98, 99.

HoiJMANS (VV.)
,

pr. 195.

HoLLiNfiERUs (J.), pr. 329, 42S.

HoNSEM (F. van), pr. 222.

Hooft (J. C.)
,

pr. 214.

HoOGKARSPEL ( Westwoiid). 190.

II OOGMADE. 209.

Ho()f;wouD EN .Vautswoud. 190.

HoouN. 190, 241, 243, 274.

IIohssen (Jan van), 434.

Horst (J. B. van der), pr. 73.

llouwAERT (M. en E.), geeste-

lijke maagden te Haarlem, 293.

Hoven (M' J. van), 9.

HuGLAS (D' J. A.j.'pr. 73, 135.

HUISSEN. 111 vv.

HuLSGER (Ten), Aartspr. , 368,

371.

Hulst (Mr. J.) ,
pr. 298.

Hui.sTMAN
,

pr. 363.

HuYSEN (A. van)
,

pr. 74.

HuYSMAN (A.)
,

pr. 190.

— fC). pr. lt;9, 213.

— (J. F.), pr. 206.

HUYSMANS (J.) ,
pr. 74.

HüYSSEN (A. van), pr. 200.

IJssELSTEiN. Klooster der Ber-

nardinen, 28-36.

Ilpendam. 191, 354 vv.

Immermans (G.), pr. 204.

Innocentius XI, Paus, 48.

IsCA (A. ab), gardiaan, 90,

J.

Jacht (H.), pr. 74.

Jacob (Mr.) ,
pr. 433.

Jacobs (E.j, geestelijke maagd te

Haarlem, 296.

— (M.) ,
geestelijke maagd te

Haarlem, 24 8 vv. , 290.

Jacobsz. (F. J.), pr. 213.

— (J.), pr. 433.

Jacer (J. G. de) ,
past. te Amster-

dam wAchter den rauwcntuin",

49 vv. , 75.

— (Th. de). Kan. , 151 vv. 317 vv.

— (J. de), past. in 't Kalf, Kan.,

197, 205, 321 vv. , 441.

Jansen (B.j
,

pr. 169.

Jansenisten, lijst van Oud- Room-

sehc priesters in N. en Z.-Hol-



467

land in 1732, 223-230. Lijst

van priesters zonder diniissoralen

gewijd, 45.S.

Jansenius , 26S.

Janssen (M.), pr. 17(».

Janssens (C.)
,

pr. 193.
— (.1.), pr. 200, 442.

Jansz. (A.) ,
pr. 434.

Jong (C. Az. de), pr. 261.— (J. de), pr. 75.— (Familie de), 289.

— (C. de), zoogen. Vic. Gen. 388.

JoKGELINUS (C.) , 35.

Kalf ('t). 205.

Kan (P.), pr. 75.

— (P. Pz.) ,91.
Kannics (Mr. C.) , 170.

Kansman (G.), pr. 216.

Kanter (C), pr. 75.

Kapittel (Uit de Akten van het

Haarlemsche) , 95-153. Staat

van het Kapittel in 1663 onder

den Vic. Apost. Joës van Neer-

casspj : redenen waarom het Kap.

eenigen tijd niet te zamen is ge-

komen , 96. Zittingen van het

Kapittel van 8 Juli 1S64 af, 97.

Over het in het openbaar bidden

voor hen , die hun Paaschplioht

niet volbracht hebbende, zonder

bediening zijn gestorven , 98.

Over gemengde huwelijken, 100.

Moeilijkheid met de Paters Je-

suieten, 102 vv. Geringe inkom-

sten van het Pulcheria-Collegie,

103. Over het bijeenbrengen van

ƒ 3000.— voor de reis van den

Vic. Apost. naar Rome, 105.

Terugkeer uit Rome en verslag

van den Vic. Ap. in eene ver-

gadering te Amsterdam, 106.

Over den tijd en de wijze waarop
de aflaat van het Jubilé , door

Paus Clemens X verleend , zal

afgekondigd worden, 109. Kan.

J. Beijer afgezet. Kapittel-ver-

gadering te Huissen , lil. Pa-

stoors-examen, 112. li(jelo voor
de Kanunniken , die te laat

kwauien üf wegbleven, 113. Kol-
lekte voor liet l'ulcherii-Oollcgie,

114. De oiiilcrbrokcn Akien wor-

den onder den Vic. Apost. P.

Codde voortge/ct. Verkiezing van

M. de Swaen en anderen, 1 1 5 vv.

Beschikkingen omtrent de nala-

tenschap van Rev. J. Modersohn,
115-121, 136-145. liet gebruik

van meubelen, huis en kerk af-

gestaan «an zijn opvolger past.

J. de Graef, 115-119 , 136
,

daarna aan Sciiucking, vervolgens

aan Donkers , 303-306. Over
het aanstellen van een librorum

censor en het samenstellen van
een Catechismus, 117. i Iet feest

van Maria-boodschap krijgt,

casu-quo , een dies fixus, 119.
Vic. Apost. Codde gaat liever

niet naar Rome; onderhande-
lingen hierover met den Inter-

nuntius te Brussel, 121 vv. Bij-

eenbrengen van ƒ 2000.- voor
de reis naar Rome, 123. Ue Acta
Capituli tijdens het kanunnik-
schap van de Swaen en 't Zul ge-

houden, zijn niet geheel te ver-

trouwen, 124. Codde gesuspen-

deerd en de Cock aangesteld als

provicaris in 1702; gezamenlijke

vergaderingvan Utrechten Haar-
lem te Amsterdam, waarbij Codde
wordt gehandhaafd en de Cock
niet aangenomen ; begin der

scheuring; correspondentie met
Rome en Brussel ; Gerberon, 125.

Men stoort zich niet aan het

bevel van den Internuntius en

beroept zich op den Paus ; M.
de Swaen matigt zich het Vicaris-

schap aan, 126. Benoemingen
van pseudo-pastoors , 127. Ge-
combineerde vergadering ; er

wordt gehoorzaamheid gehui-

cheld in een brief naar Rome
,

maar het verzet volgehouden

,
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tcrnunliiis en van den Pans hel-

pen uiot ; sclirijvcn van den l'aiis

aan liet Kapittel, aan de geeste-

lijkheid en aan de preloovigen

om tot gehoorzaamheid aan te

manen en waarbij alle aanstel-

lingen na de suspensie van Codde
gedaan, van nul en geener waarde

worden verklaard ; de gesusspen-

deerden beloopen ipso facto de

excommunicatie als zij voort-

gaan ; rtreeht blijft hardnekkig
;

Haarlem onderwerpt zich, be-

halve de Swaen ; scheiding tus-

sehen Utrecht en Haarlem, 130.

Het Kapittel vraagt Codde, of

hij aan zal blijven of bedanken
;

het steltvoor aan den Internun-

tius en aan een naburigen lUs-

schop te verzoeken bij den Paus

een goed woord te doen ; het

maakt een lijst op van drie can-

didatcn, om naar Rome te zen-

den ter keuze van een nieuwen

Ap. Vicaris tegen de benoeming

van den Paus in; Codde pro-

testeert hiertegen en wil het zelf

blijven, 132. de Swaen, Coeten-

burg en de Visscher worden als

candidaten voorgedragen ; Ant-

woord van Kardinaal Paoluzzi

,

133. G. Polkamp wordt Vic.-Ap.,

134. Na den dood van Potkarap

oefent de Swaen weder juris-

dictie uit; nieuwe bedreiging

van Home, 136. De Swaen dringt

zich op als Vicaris en beheerscht

het Kapittel tot aan zijnen dood

in 1713, 137. Testament van

Modersohn ; verkooping zijner

bibliotheek, 136-145. ^Th. de

Visscher wordt na het overlijden

van de Swaen benoemd tot Vic.

Cap. , 143. Th. van Groenhout

zal aan den Internuntius vragen,

of de Paus niet een Vic. Ap. wil

benoemen, 145. J.van den Steen

wordt provisor van het Pulcheria-

Collegie, 146. Th. van Groenhout
wordt Vic. Gen. van het Kapittel,

147, en na diens dood N. v. <1.

Meer, 149. Strijd tusschen Ka-

pittel en president van het Pul-

cheria-C'ollegie Petrus Melis, 153.

Kapittel (Voortzetting van de

Akten van het Ilaarlemsche).

Van 5 Oct. 1S23 tot zijne ont-

binding K; Juni 1853, 306-425.

Protest tegen de aanmatiging van

Uarchman-Wuytiers, die zich op-

werpt als Vic. Gen. van het

Haarl, Kapittel; copie , 308.

Antwoord van Parchraan en

tweede protest v. h. Kapittel
;

tegen -antwoord van l^archraan
,

309-314. Brief naar Z. H. den

Paus , waarin de gezamentlijke

Kanunniken eene aandoenlijke

uiteenzetting geven van den toe-

stand der Missie, en na betui-

gingen van algeheele onderwer-

jnng en gehoorzaamheid als een

middel ter verbetering van den

toestand voorstellen dat de Paus

het Kapittel in zijne vorige rech-

ten herstelle en den Vic. Cap.

met de geestelijke jurisdictie be-

laste, 3{4-317. Onderhandelin-

gen met den Nuntius Spinelli ,

317 vv. Tweede briefnaar Rome;
copie, 318, 319. Na den dood

van N. van der Meer wordt

.1. van den Steen deken van het

Kapittel, 321. Pesluit om nooit

twee broers in het Kapittel toe te

laten, 326. Copie van een onbe-

schaamd schrijven van Hier. de

Bock, pseudo-Bisschop van Haar-

lem, aan het Kapittel, 328, 329.

Antwoord van het Kap. , 329
,

330. Urief van verwelkoming aan

den Nuntius Crivelli , 331. Be-

sluit om te schrijven naar Rome,
waaraan geen gevolg gegeven

werd, 332. Kan. Casali wordt

tot bijzonderen agent v. h. Kap.

bij den 11. Stoel aangesteld, 332.
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Ingekomen een schrijven van

Joës van Stiphout, die zich op-

werpt als Vic. Gen. v. h. Haarl.

Diocees. Protest van het Kap.
,

333, 334. Copie van den brief,

waarbij J. van Stiphout door 1*.

J, Meinduerts, pseiulo-aartsbiss.

van Utrecht, tot Vic. Gen. wordt

aangesteld, 8">5, 336. Ontvangen
van den Nuntius en zijn secre-

taris een dankbrief voor een ge-

schenk in gouden dukaten, 336.

Dankbrief van het Kap. aan den

Kardinaal, beschornier van den

Missie, 337. Na den dood van

J. v. d. Steen is J. S. H. Oem
gekozen tot Vic. Gen. en deken

van het Kap. , 338. Bepaling dat

voortaan [17 52] de gekozen Ka-
nunniken het formuliervan Alex.

VIT en de bulla Jhiigenitus moe-

ten bezweren, 340. Kan. van de

Veld staat zijn zetel in 't Kap.

af alsmede zijn recht op gelde-

lijke nitkeering, 346. Besluit om
in Rome een zaakwaarnemer te

zoeken, 347. Men zal naar Rome
schrijven, 348. Staat v. h. Kap.

bij den dood van J. S. H. Oem,
Vic. Gen. — J. Stafford wordt

in zijn plaats gekozen , 348.

Kennisgeving li iervan aan Del

Mare te Home ,349. Op een

voorstel van past. van Burik

moet door den Deken geantwoord

worden dat de Kanunniken tot

andere middelen van eensgezind-

heid bereid zijn , maar nooit tot

eene ongeoorloofde ontbinding

van het Kapittel, 350. De Deken

geefi verslag hoe hij mondelings

de onmisbaarheid van het Kap.

verdedigd en , tot tevredenheid

van denAartspr.
,
geldelijke bij-

dragen toegezegd heefl , 351,
352. Eene Jansenistische depu-

tatie , die den dood van den

zoogen. Haarl. Bisschop Stiphout

komt berichten, wordt gekapit-

teld, 35."). Dezelfde deputatie

bericht dat Kcde vacante Berve-

ling tot Vic. Gen. is aangesteld
;

antwoord van het Kap. , 355.

Concept van eenigheid lusschen

de leden van de Sociëteit pro

riohifs et posterin en het Kapittel,

op last van den Aartspr. op-

gesteld, wordt verworpen, 356,
.'557; het begeleidend schrijven

onbeantwoord gelaten, 358,859.
Legaat van Cath. Rijne , 360.

Weigerend antwoord op een

brief van Kan. (dartel ; die daarna

niet meer ter vergadering ver-

schijnt, 367 vv. Plannen van over-

eenkomst tusschen het bestuur

der Sociëteit pro nohia et posteris

en gedelegeerden v. h. Kap.
,

367, 368. Verschil met den

superior Missionis, die weigerde

de Theologanten v. h. Collegie

te wijden, 369. Verbittering tegen

den Aartspr. omdat deze, bui-

ten het Kap. om , te Warmond
een gebouw voor een seminarie

gekocht heeft, 371, 372. Kennis-

geving ontvangen van het over-

lijden van den pseudo-bisschop

van Haarlem .\. J. Broekman ;

geen antwoord waardig gekeurd,

373. Nicuwcnhuis stelt zich aan

het Kap. voor als de wettig ge-

kozen Vic. Gen. ; verontwaardigd

en vermanend antwoord van den

Deken van het Kap., 373-376 .

Nieuwenhuis heil igschennend bis-

schop gewijd, 379. Schrijven van

den Deken aan Kard. Zondadari,

waarin de behoefte aan een bis-

schoppelijk bestuur , de verdien-

sten van het Kap. en het bedrijf

der Jansenisten worden uiteen-

gezet, 377-380. Onderhandelin-

gen tusschen Aartspr. en Kap.

over het bestuur van het Colle-

gium te Warmond, 381, 382. Na
een bezoek te Warmond spreekt

de Deken zijne afkeuring uit
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over iiiri'-htiiig, leerplan etc. Toch

wordt onder -/.(ïkcre voorwaarde

ccn jaarlijksi'h subsidie van 1000

gl. beloufd; nieuwe overlt';:jrin-

«rcn niet deti aartspr., 38;J, 3s;3.

Verbittering tegen den aartspr.

in zake Warmond , 384 , ;?85.

I)e Deken . daartoe aangezocht

door den Min. van binnetil. za-

ken, zal door Kard. Zond.idari,

op de herstelling der Hiërarchie

te Home aan te dringen , 386.

Ingekomen een «vertoeilijk stuk"

wat kwaadwilligen aan de lle-

geering hadden aangeboden, .'586.

Dood van den zoogen. llaarl.

Bisschop Nieuwenhuis, van twee

kanten medegedeeld, 389. Het
Kap. antwoordt niet, 390. Wal-

laart en Bon zenden een schrij-

ven, waarin zij beweren Vicarii

gen. te zijn, met bijvoeging van

de brieven hunner aanstelling
,

390, 391. Protest en vermanend

antwoord van den Deken, 391-

39 1. Na den dood van den hoog-

bejaarden Deken Stafford wordt

in zijne plaats gekozen J. Lexius,

397. Het Kap. neemt op zich

het beheer eener fundatie ten

behoeve van drie priesters, die

te Amsterdam geboren zijn
,

399 , 403. Na den dood van

Lexius wordt L. Kuytenbrou-

wer Vic. Gen. en deken , 400.

Kuytcnbrouwer overleden , in

zijn plaats geko/.cn H. J. Ger-

teler ; waarvan kennis gegeven

wordt aan den Vice-Superior

Ciamberlani, 406. Overleggingen

van het Kap. in het vooruitzicht

van een Bisschop ; .Synopsis van

pastoor Tomas, 408. Bij de be-

noeming van Mgr. van Vree

houdt het Kapittel op; een com-
missie uit hun midden komt den

Bisschop gcdukwenschcn en be-

tuigt algchccle onderwerping
;

de private kas wordt jjro rato

onder de Heeren verdeeld; an-

dere fondsen en de archieven

worden aan den i^isschop over-

gedragen , 423-425. — Gelde-

lijke zaken van het Kap. Zie

Financiën.

K.VPITTEI, van Utrecht, kerkelijke

rechtzaken, 1466, 37-41.

Katwijk. 209.

Kkesman' (('.), 102 vv.

Keet, pr. 342, 343.

Keiseks fBaefje), 262.

Kemp (A.)
,

pr. 76.

Kenens (G.), o. -E. pr. 226.

Kenerkn (M. van) , 2.

Kennemekland. Lijst van pries-

ters in het jaar 1732, 202-208.
Kekckman (J.), pr. 203.

Kerkeling (H.), pr. 427.

Kerstens (A.)
,

pr. 3<)4.

Kessel (B. van), pr. 44, 15. 171.

Keclen. 106, 2S2, 290, 294.

Keyser (A. de), pr. 76, ~M2.

— (de), pr. 345.

Klooster van Sinle Agatha te

Delft, 160.

— (Bernardiner-j , te Waterin-

gen, 28-36.
— (S. Salvator) , te Antwerpen,
28-36.
— der Bernardincn te l.Jsscl-

stein, 28-36.
— S. Maria te Donck bij Heus-
den, 28-36.
— (Deur des lleineN), bij Ifaar-

iera, 28-36.
— (Hof van O.L.V.), te Zicrik-

zee, 28-36.
— te Warmond, 28, 34.

KocK (G.), pr. 219.
— (.1.), past. te Vogelenzang;

Kan., 361-364.
Koets (P.) , schilder, 67, 82.

Kok [Koek] (II.), pr. 215, 216.

Kok (H), past. te Heemskerk;
Kan., 37~'-417.

KoKKELiNK (B. van), pr. 53.

— (1'. H. van), past. te Haarlem,

410, 417 vv.
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KONINGSVELDT (H.)
,

pr. 201.

Kool (G.)
,

pr. !<'>.

Koppens (F.), Ü.-K. pr. 225.

KouDEKEKK, aan den Kliijiidijk
,

52.

Kkaot (E. F.) ,
pr. 206.

Kr.\mer (.1. J.), past.; Kan.,
342-361.
— (J.), pr. 197, 142.

Krane, pr. 346.

Kuijs (C.) , Kan. , 138 vv.

— (J.). pr. 76.

Kkuyssen (A. van der), pr. 41).

Kl'üelsï.\aht. 209, 437.

KUIJLEKT (H.)
,

pr. 76.

— (Ph.), pr. 428.

KuiJSTEN' , Kan., 98 vv,

KUINDERT. 354.

KüiPFRSPAD te Amsterdam . 49,

53.

Kun (C. van der Gz.), pr. 223.

— (C. van der Rz.)
,

pr. 222.
— (G. van der), pr. 211.

KuYSTEN (H.), pr. 76.

KuYïKNBROUWER (L.), Kan. 366

vv, , Vic, Gen. en Deken, 400-
406.

Kw.\KEL. 200, 347 vv.

L.

Lagerstond (L.j, pr, 218.

Lamekstaege (Past. van), 438,

LambertscHagen of Lammerts-
hagen (Abbekerk). 124, 191,
438.

Langendijk. 205.

LaNGLE (Pierre de), Epus. 451.

Laxsing (A.)
,

pr. 193.

Laren. 201.

Layton (J.)
,

pr. 77.

Lazaar (J.), pr. 195.

Lebrf.ton , 156.

Lee (H. van der), pr. 211.

Lee (.). van der), pr. 218,

] EEUW (A. de), pr. 211.

Leeuwarden. 49, 99, 243.

Leeuwen (W. van)
,

past. te

Pnrinerend ; Kan. , 346-383.

Leeuwen (van), stud. ex Nieuw-
koop, 399.

Legkrbant (H.), 454.

Leiuen. 16 , 17 , 210, 2^9,
438.

LE.IEUNE (H.), pr. 164.

I.EMMENS (J), pr. 77.

Lemsterland. 116.

Lens. 18.

Lesscher (J.), pr, 53.

Leuven. 268, 290.
— (Pulcheria-C-'ollegie te), 96 vv.

Lexius (J. H.), prof. te War-
mond en past, te 't Kalf, 382,

Kan., 383 vv. , Vic. Gen. en

Deken, 397-400.
— (J. A.)

,
past. 399.

Leydschexdam en Veür. 211,

Leyen (VV. van), pr. 438.
— (J. C. van), pr. 438.
— (J. van)

,
pr. 438.

LicHTHERT (C. A.), pr. , 237 vv.

Li EK, in Brabant, 52.

Lille (llijsselj. 15, 18, 19, 20.

LiMM EN. 206.

Linden (H. van) , 26.

Lingen, 342-345.

LiNGERBERG (M', van), 159.

LiNSCHüTEN. 4 , 8.

Lissabon, 292.

LissE. 211.

LocQ (J.) executeur van Codde,
144 vv.

LoDEWYCK (M.) ,
pr. 77.

LoENEN en Kronenburg. 201.

LoNGAS (J. de), pr. 198, 442.
Loon (A. van), pr, 216.

— (van)
,

pr. 327.

Lops (P.), pa 308.

Lotharingen (F. A. van) , Bis-

schop van Bayeux, 455.

LoTTOM (H. van), past. te Am-
sterdam; Kan., 415 vv.

Louwekens
,

pr. 434.

Louwerenszoon , pr. 434,

LuENEN (H. van), pr. 56,

Lügt (G. A. v. d.) ,
past, te Am-

sterdam; Kan., 398. Vic, Gen.

en Deken, 114 vv.
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LUTJKBROEK. 192, 344.

LuYCK (S. van), pr. 216.

M.
Maasland cd .Maassluis. 218.

//MaK(.den van uen Hoeck" te

Haarlem. Zie Haarlem.

Ma ES (G.J, pr. 210.

— (P. van (Ier), van Avenrode),

O.-R. pr. 229.

Magnin , Archivaris, 236.

Majü, ])ast. te Wormcr; Kan.,
347-367, 404, 434.

Mali (A. H.), past. te Oegst-

geest; Kan., 402-420.
Marchal (P.) , pr. 77.

Mare (Del), 349.

.AIarius (L.)
,

pr. 77, 161, 162.

Marquis (C.j, Kan., 149 vv.

Mabtens (G.)
,

pr. 171.

Masson (J. Ie), pr. 218.

Matïheessens (L.), pr. 197.

Medenblik. Kerkel. rechtzaken,

37-41 , 49, 192, 345 vv.

Meer (N. van der), Vic.-Cren. 78,

112 vv., 303-321.

Meerhuyzen , hofstede aan den
Amstel, 43.

— op het Hoedenmakerspad te

Amsterdam , achter (Michaël)

Pauwen tuin (agter pau en tuin),

44.

Meganck- (F. D.), O.-R. pr. 228.

Meindarts (J.) , O.-R. pr. 227.

Meij (ü. v. d.), Kan., 104 vv.

— (J. van der), pr. 212.

Meijer (J.), O.-R. pr. 224.

Meijers (A.), O.-R. pr. 224
Meindaerts (P. J.) , J'sciido-

Archiep. Uit. , 332.

Melis (P.), president van lirt

Pulcheria-Collegie, 1.53.

Melort (Familie) , 27.

Mensinck (Ph.)
,

pr. 79,

Merica (J. de) , Prior, 35.

Mettens (C.)
,

pr. 171.

Metz (S.), Bisschop van Tralies,

Vic, Apost. , 79, 95.

Meyers fB.i, pr. 79.

>rEYERS (A.?), 454.

Mevnders , 454.

Meynert (M'), pr. 79, 437.

.MiCHIELSE (X.), pr. 210.

MlDUELBlRG. 9, 20.

Mij (Gezusters van der), geeste-

lijke maagden te Haarlem, 288.

Mildert (li. van der), pr. 79.

MiLETH (P.), past. te Hoorn en

proost van West-Friesland, 38.

MiLiLS (li.)
,

pr. 164.

Modersoiin. Zijn testament, bi-

bliotheek, enz. 114-121, 136-

140, 143-115, 147, 304-306.
Zie verder Amsterdam , Statie

Brouwersgracht.

Molenaar, pr. 347, 348.

Molenaer ( A. de) , Prior, 35.

Monnikendam. 192, 297 vv. 337,

350 vv.

Moordrecht. 219.

MooY (G.), pr. 199.

MooY (J.de), past, te Becmster
;

Kan., 341 , 347-361.

MoREAU, Secr. , 336.

]\IOROATll!S (K.), pr. 80.

MozES- en Aaron-kerk te .Amster-

dam; ontstaan der kerk, 90, 91.

Muiden. 127, 201.

Mulder (II.), pr. 194,

— (J.), pr. 172.

Muller (Fred.) , beschrijvende

catalogus van 7000 portretten

van Nederlanders, 58-78.
— past. in \Vicringen, 327.

MUNNICKHUYSEN (.1.), 61.

Munninxiioven [Munnickhoven]

(F. v.), pr. 80, 197, 442.

]\IUNSTERER of MUNSTER (J.)
,

Prior van het klooster te Wate-

ringen, 29-3(i.

AIye (D. van der), Protonotarius,

so
, 163.

N.
Naaldwijk, 33.

Naamlijst van Amsterdamsche
R. K. priesters in de 17'' en 18«

eeuw, 57-94, 161-178,430-438.
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Naamlijst van priesters die A"
]732 op llollaiulscli iiroiidgebied

aanwezig waren, 187-230.

Naarden. 201, 288.

Naeruen (M' H.), pr. 81.

Nanmng (J.)
,

pr. 202.

— (J)
,

piist. in Buitenveldert;

Kan., 326-343.
— stud., 350, 352.

Nakbonne (C), pr. 427.

Neercassrl (J. van), 86; bis-

schop van ('astorië , Vic.-Ap.
,

95 vv.

Neeve (A. de), pr. 219.

Neck (N. van), pr. 81.

Nenmnc (Familie) , 24, 27.

Nes en Zwaluwebuürt. 200.

NiBBixwouüE. 192, 438.

NiEUWENDYCK (A. vanj
,
pr. 201.

NiEUWENHUYS, Pseudo Epus.

Harl. , 373, 374, 389.

NiEUWKEkCK. 98.

Nieuwkoop en Noorden. 211.

NiTKKT (E. A.), pr. 194.

NOORDELOOS. 219.

NooiiD-HoLLAND. Lijst van pries-

ters in het jaar 1732, 188-195.

Noord-Ketiiel. 219.

NoORDwiJK. 145 , 211.

noordwijkerhoct. 211.

Nootdorp. 54, 212.

Noy (de), past. in Tuiljenhorn

,

342-344.

NOYDENS (M.)
,

pr.

Obdam. 192.

Opperman (J. A.), ])ast. te .\m-

sterdam ; Kan. , .'565-396.

Oegstgeest. 212.

Oem (J. S. H.), Kan., Yic. Gen.

81, 203, 320-348.

Okke
,

past. te Leiden, 381.

Olaeus (Oly) M' Jacob, pastoor

te Amsterdam, 82, 161, 236.

Oli (.N.), pr. 82.

Olla-Öacra. 352, 363.

Oltrop (A. van), pr. 437.

ÜLY (Catharina .lans), schrijfster

der 3 tpiartijntjes over de Levens

der wMaepden van den Hoeck"

te Haarlem, gednrende 25 jaren

overste, 234 vv. ; haar geslacht,

236.
— (Jac), pr. 82, 299.

Ommeren (M' S. van), pr. 82.

Ongnies ((iraaf A. d'), lUsschop

van lloerniond, 445 vv.

Onstein (J. C), pr. 52, 53.

OosTERLiNGH (M.)
,

pr. 141.

Opuoven (D.), pr. 220.

Opmeer, pr. 115 w.
Opmeer (gem.j. 19">.

Os (W. van) , zoof^eii. Vic. Gen.

390-394.
Osdorp. 206.

Otgens (P.), pr. 213.

Oud-Ade. 212.

OüDE-ToNGEen Grusookd. 217.

OuDEWATER. 1-13 en 181-186,

219.

OüDORP. 206.

Oltewaal, aan] den Amstcl, 44.

OUWEROGCE ((j.), pr. 201.

OvERBEECK (G. van) , 434.

OVERBEEK (II.)
,

pr. 188.

OvERDIEMEN. 54 , 200.

Overoude, 159.

OVERVFEN. 52 , 206.

Palen , pr. 350, 352.

Panceras (Mr. \V.), pr. 172.

Paolüzzi , Kardinaal, jtrcfcct der

Propaganda, 129 vv.

Papendrecht. 219.

Paris. 15, 19.

Parmentter (V.) , pr. 83.

P.KV (C), pr. 434.

Paulus-Abdij (St.) , te Utrecht,

25.

Pauw (M. Ez.) , Heer van Ach-

tienhovcn, 44.

P.-vLWENS (G.)
,

pr. 83.

Pauwenïuin, statie achter den

Pauwentuin te Amsterd., 42-56.
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Pei.t
,

pr. 355.

1'knnaert (C), O.-R. pr. 226.

1'ekcyn (J.)
,

pr. 435.

1'kkky (P.) ,
pr. 190.

Pkrquin (B.), pr. 220.

— (Jl.), pr. 211.

Peter- Pots (Het klooster S. Sal-

vator te Antwerpen) , 2 8-36.

1'llILll'S DE (iOEUE , 14.

1'iioppEN ((irietgcti) , «geestelijke

inaa^d te Haarlem, 260.

1'lKKUEPONT. 15.

l'lETEKS (Claesi;eü .lans) , «joeste-

lijkc maagd te Haarlem, 241 vv.

Pic-.NüN (L.) O. S. 1). , bisschop

van Hctlileiieni-Ephrata, daarna

van .\u.\erre , biechtvader van

Philips den Goeden, 14.

PiJNAKKEIl (J.)
,

pr. 47, 48.

— 220, 353.

PiLSEN (.1. W. van), pr. 204.

Pils IX, Pans, 56.

Plettenberg (A. Fz.)
,

pr. 44 w.
83.

— (J.), pr. 179-lSO.

Poel (N.) , 3.

Poeldijk. 220.

Poissox (A.) , pr. 172.

PoRiNGO (H. Th.), O.-K. pr. 223.

Post (F. de)
,

pr. 83.

— (H. van der), pr. 172.

PoTGFN [Pot?] (W.L.), pr. 435.

Potk.\.mp (G.), Vic.-Apost. 134 w.
PouwELS (Aiig.), 22 vv.

— (D.), 22 vv.

— (P.). 25.

— (Ant.), 25.

Pr.\ech (F.)
,

pr. 435.

pR.^uwELS (G.), pr. 84, 121.

Pré (J. du), O.-H. pr. 229.

Priem (G.) , O.-R. pr. 223, 426.

Pkimf-, Jansenist, pr. 154-159.

Pronk, past. te Akersloot, 127.

Pruijm (.1.), O.-R. pr. 226.

PtLCHERTA-GoLLEGiE. Aanstel-

ling van Provisoren , 96, 146,
150, 321, 338, 340, 344, 349,

361, 362, 365. 367. 396. Lot-

gevallen, 97, 99, 103, 112, 114,

146, 153, 351, 362-365, 368-

372, 379, 385-387, 422, 4.^4.

Financiën, 103, 114, 146, 149,

362-365, 371, 404, 418, 423.

PuRMEUENü. 99, 193, 438.

PüTHEM (P. van), pr. 173, 197.

Pyselman (G.). pr. 173, 430.

a.

:17.QuAVRÉ (F. du)
,

pr.

QüEöNEL, 122 vv.

— (Liid.), past. te Ovcrveen

;

Kan., 388-396.

QiisPEL ((i. Jd.)
,

geestelijke

maagd Ie Haarlem, 284.

R.

li\BEN (G.), pr. ~'02.

Rademaker (J.), pr. 173, 199,

430, 442.

Raephorst (H. van) , 33.

— (M. van), 33, 34.

Randenburo en Reeuwijk. 212.

Ratei.Man
,

pr. 344 , 345, 348,

352.

Kecueil van Brieven in het ar-

chief te Utrecht, 37-41.

Reeder (M. de), pr. 201.

Rees (G.), pr. 205.

Reiniers (L.), pr. 197.

Renici (J)
,

pr. 189.

Reyniers (L.), pr. 442.

— (S.), pr. 208, 442.

Rhenen (N. van)
,

pr. 42S.

Rijn (J. J. v.), Pseudo-Archiep.

Uit., 375.

RiJNDERS
,

j)ast. iii Müurdrcrhl,

345.

Rijnland. Lijst van priesters in

het jaar 1793, 208-215.

Rijns.aterwol'de. 213.

Kijp en (Jraft. 99, 206.

RiJSSEL. 14.

— (Archives du Nord) , 14-21.

RiNGERS (J.) , Kan., 151 vv.
,

188, 307-338.
|{ncHE (.].), 16.

Rodenrijs (.1.), pr. 221.
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RüFPER (.1. de), past. te Bergen,

33S-:5S1.

RoGGUÉE (F. J.), pr- 214.

Rome, oiulerhandelingen van het

Ilaarl. Kajjittel met Rome (zie

Kapittel) , 9G vv.

EoMENBURd {(}.), pr. 192.

Ros.\ (P.), O.-R. pr. 226.

RospiGLiosius , Internuntius te

Brussel, 100.

Rotte (G. de), pr. 208.

R0TTEKD.\M 2, IG, 220.

RocssE.\u.\ (1'. des), pr. 8 k

RoY (A. de), pr. 198, 442.
— (1'. Ie), pr. 188.

RUIZENDAEI. (\V.), pr. 201.

RuTTENs (F.), Prior, 35.

RuwiJEL (P. S.), pr. 435.

RuYGU (C. de), pr. 1S8.

RuYS (J.)
,

pr. 84.

Ryck (H. de), pr. 84.

Ryckelyckhuysen (A.), pr. 84.

Rymersw.\el (Aeg. van), Prior,

31, 34.

Ryser (W-)
)

pr- 85.

S.

Saktingen (P. M. van), O.-R.

pr. 225.

Sanderüs' Cliorographia Sacra

Brabantiae, 30-36.

Santini (Vinc), Internuntius,

451 vv.

Sas, l)urgemeester, 81.

Sassenheim en Voorhout. 213.

Sayek (T. de), pr. 85.

Schade (A.), 373.
— (C), 373.

Schaep (A.) ,
pr. 190.

— (L.j , Kan., 130 vv.

Schagen (G.), pr. 85.

Schagen en Schagerkogge. 193.

Schatten (J. F.), pr. 218.

Schatter (I\) , Kan., 152 w.,
317 vv.

ScHAYCK (L. van)
,

pr. 85.

Scheepe (J.) , pr. 205.

ScHEFFERS (A.)
,

pr. 204.

SriiELLTNOWOU (.\.), eerst doctof,

later priester te Amsterdam, 274.

— (Mr. H.), pr. 86.

Schep ((i.). Kan., past. te Am-
sterdam, 86, 87; Frovisor van

het Puleheria-CoUeiiie, 96 vv.

Schepel (J.) ,
pr. 87.

Schepen (J. B.)
,

pr. 174.

SCHICKINK (.\.), pr. 88.

Schiedam. ?21.

ScHiELAND. Lijst van priesters in

1732, 216-223.

SCHIJFF {(i. J.) , 3.

SCHILI.E.MANS (P.)
,

pr. 174.

Schipluiden. 221.

SciioBBKNius (A.), pr. 88.

Schoenius (VV.)
,

pr. 88.

Schoonebeeck(.J.), O.-R.pr. 223.

Schoonhoven. 285.

ScHOORL. 207 , 353 vv.

SCHÜPEL (J. P.) , 1.

Schorrenbekgh (J. B.) pr. 175.

Schouten (N.)
,

pr. 175.

Schouwen (-I.F.), pr. 88, 197,

441.

ScHUCKiNG [Schikking]
,
pr. 304-

306.

Schuit, pr. 356, 359.

ScHCLTE, pastoor van Muiden,
127.

Schutte (VV.)
,

pr. 207. 327.

Seegers (Th.), past. Kan. 397-
412.

Seminarif. Zie Wannend.
Sevfnsterre (J.), pr. 200.

SiBY (P.)
,

pr. 20 7.

Sijbekarspel. 193.

SiLLiERs (M.)
,

pr. 88.

Silverschie . pr. 243.

SiMMERS (V. F.), pr. 54.

SivoL of SwoL (M. van), 5.

Sixema (B.)
,

geestelijke maagd
te Haarlem, 248.

SixTius (Sybrand), 89, 161.

Smal (J.), pr. 373.

Smyt (J.), pr. 435.

Snijers (II.)
,

pr. 192.

Snoek
, pr. 342.

SoaNEn, Bisschop van Senez, 455.
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SociKTAS pro nohis et posteris
,

352, S(i7 vv.

SociKTK (U- rOrient Latin, 14.

SOETERWOUUE. 213, 291).

ÖONSBEECK (W. \i. van), O.-R.

pr. 22 S.

SoüRUüis (J.)
,

pr. ISS.

Spa.\n (.f. Th.), past. te Haar-
lem; Kan., .590-417.

Spaaknewouüe. 207.

Spamjroek. 121 vv., li)3, 290.

Speijert (M' e. .T.), 4, 5, 7.

— (P.), 11.

Spiegel (Familie), 4.>, 4k
— (11. Lz.), 43.

— (J. Lz.), 43.
— (L. Jz.) , 280.

Spierdijk. 193, 337.

Spinelli , Nuntius. Zijne oniler-

handelingen met liet Kap. , 317,

31.9, 378-380.
Spi.ithoe (J.), past. te West-

woude, Kan. 416 vv.

Spont (C), pr. 206.

Staffort (.!.), past. te Amster-

dam; Kan., 343 vv. A^ic. Gen.
en Deken, 348-397.

Stappers (J. 11.), pr. 51, 428.

Steen (J. van den), pr. 67, -04,

kap. I)ij M. de Swaeti , later

past. te Woimer en de eerste

Aartspriester, 127 vv. ; wordt
Kan., 144 vv.; deken van het

Kap., provisor van het Tuleheria-

Collegie, 321-338.
— (C. van der), 446 vv.

Sternbergen. 366 vv.

Stekniioven (C.) , 50, LöSw.
Steenoven (Th.)

, pr. 88.

Stenius (.1.) , Kan., 96 vv.
; fje-

storven te Emmerik , 24 Sept.

1669, 104.

Stevius (F.), pr. e 8.

Stiers (J.), pr. 176.

Stiphout (J. van), P.sendo-Ep,

Harl. , 332-336, 355.

Stompwijk. 213.

Stoot (.1. van dor), pr. 202.

Streijen. 221,

Strijp (F. Fz.) , 90.

Suciitelenius (Ad. 1'.), Kan.,

101 vv.

SuuKHUiZEN, pastoor, 116.

SWAEN (M. de). Kan., 115 vv.
,

303 vv.

SwART (W. de)
,

pr. 89, 163.

SwEERiNGEN (.\'. vaii) , Kan.,
144 vv.

Symf.n (S. van der Wielen), pr.

89.

Sype (F. van der) . pr. !)(».

Teckop. 22 1.

Tensini (Gebroeders), 91.

Terbeek (.\.), past. te Noord-
wijk; Kan., 384-387.

Terlaar, past. 370.

Termaus (A. II.), past. te Jlaar-

Jeiu; Kan., 402 vv.

Testament van Aernt Hermans,
affi;esehreven uit het Itijks-Ar-

chief; ()udi;water, 181, 184.

Testament van Otlo Anthonisz.,

po)rter vanOudewater, 184-186.

Texel. 108 vv. , 193.

Teylingen (A. van)
,

pr. 90.

Thienen (H. van), 433.

TlIIERRY (J.) , 196.

TitOORENBUROH (.1. V.)
,

pr. 92.

TiERAS (.1.) ,
pr. 90.

TiNüA (J.) ,
pr. 92.

Tol (P. van) , notaris, 66.

TOMAS (H.), past. te Haarlem;
Kan. , 406 vv. Zijn «Synopsis",

40^, 411 vv.

ToNls (.M.), f^eestelijke maajjd

te Haarlem, 245 vv.

Top (P.) , pr. 197.

— (P.), past. in Onddorp; Kan.,

342, 352, 363.

Torre (de la) , Vic.-Apost. , 98.

Tou (G.) , notaris, 179.

Tour (T. de la), pr. 176.

Trees (.1.), O.-R. pr. 227.

Trioilantius (J.), 268.

Trip, burijemeestcr van Amster-

dam, 15 7.
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Triperet (A.). pr- 218.

TuYCK (J.), pv. 202.

TuYNSLYPER (Fr.), pr. 4-i9, 45(1.

Tyg.^ng (L.), 311.

U.
Uitgeest. 207.

Utenholt (J.), pr. 92.

Utrecht. 2, 8, 5, 6, 7, 9, 15,

25, 37-41 , 106.

A^ALCK (A. van der), pr. 210.

Vai.ckenburcii (G.) , O.-K. pr.

225.

Valois (J. de), pr. 209.

Vechel (Jud. van), 220.

— (P. van), pr. 176.

Veen (G. S*. van)
,

geestelijke

maagd te Haarlem, 281.

Veld ('t) (Niedorper-Kogge).194.

Velde [VeltJ (A. Ign. van de)

,

Kan., 194, 338-346.
— (B. van de). Kan. 114.

— (J. van de), Kan., 150 vv.
,

307 vv.

— (Th. van de), pr. 209.

Velthoen (R.), pr. 213.

Velzen. 104, 207.

Verbeek (P. , 454.

Verbist (H.), pr. 428.

Verblro (J.)
, pr. 212.

Vercampen (J.), Kan., 96; ge-

storven 15 Nov. 1664, 98.

Verduijn, 2.

Verhaer (J.), pr. öO, 176.

Verhagen (S.) , pr. 92.

Verheul (C), O.-R. pr. 224.

— (G.), O.-E. pr. 227.

Verhoeff (J. B.), 189.

Vermey (J.), pr. 209.

Verplancke (J.), pr. 92.

Verver (Mr. N.)
,

pr. 92.

Verwer (H. C.) , 270.

— (E.) , geestelijke maagd te

Haarlem, haar groote ijver, te-

genspoed en volharding, 271 vv.

— (E. H.), geestelijke maagd te

Haarlem, 270.

ViNCK (S.), pr. 58.

ViNCQUEDES (L.), pr. 217.

Vinkenstein ,
past. te Alkmaar;

Kan., 387-403.

Vtsscher (Th.), Kan., 110 vv.

Vlaanderen. 16.

Vlaardingen. 222.

Vlieland. 194.

AFLIET (van), 8.

Vliet (G. van)
,

pr. 206.

Vogelenzang. 207, 325.

Vondel, 61, 66.

Voorburg. 214.

VooRNEN (J. F.), pr. 177, 427.

Voorschoten. 214, 438,

Vos (11. de) , O.-R. pr. 228.

Voscu (G.), pr. 192, 193.

— (J.). 9-

Vreden (van) , 454.

Vree (Mgr. van), 409, 423 vv.

W.
Wacquant (pater Angelus), 157.

Waddinxveen. 214.

Waerdt (J. de), pr. 194.

VVaerschot, bij Gent, 33.

Wallaart, zoogen. Vic. Gen.,

390. 391.

Walter (A. H.), 61.

Wandelman (.!.), pr. 46, 93;worflt

Kanunnik , 107 ; was opvolger

van J. Plettenberg, 179, 180.

— (F\iiT;ilie) , 46.

Warmenhl'IZEN. 194, 367 vv.

Warmond (Klooster te), 28, 34,

— 214.

— (Oprichting van het Seminarie

te). Tegenstand van het Kap.,

371, 372. Beraoeingen van het

Kap., 381-385.

Wassenaar. 214.

Wateringen (Keuze van een Prior

in het klooster te), 28-36, 222.

Waveren en Botshol. 201.

VVeerdt (A. de), Kan., past. te

Wormer, 208, 336-347.
— (Alardus de), pr. 218.

— (E. de), pr. 203.

— (Jac. de), pr. 220.
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Weerdt (II. .1. üe)
,

past. Ic

Monnikendam , 192, 337.

— (Jos. de), past. in de statie

Achter den Pauwentüin , 51
,

435.
— (van), pr. 347, 350, 352.

Wf.ekdts (P.) , pr. 193.

^VEEKT (Th. van der), pr. 212.

Weerts (H.), past. te Purmerend,

Kan. , 320-342.

Weesp. 47 , 201.

We]JER (A.), pr. 195.

Weiman, pr. 327.

W'erfershoef. 194.

"Werina (C. de) , 29.

Werner (H. M.), 24.

Werteltjes (J.), 3.

AVerve (S. V. d.), past. te Haar-

lem ; Kan. gekozen , weigert

,

144 ; neemt een latere keuze aan,

146.

Wesselingh (H.), 211,

Wessels (A.), S.

AVesterlo, pr. 345, 346.

Weyben (.1. van der), O.-R. pr.

,

230.

Wiel (A. D'. van der), geestelijke

maagd te Haarlem, 246.

Wielen (S. van der), pr. 89.

WiERiNGEN. 149, 194, 327 vv.

WiERiNGEN (Maria van), geeste-

lijke maagd te Haarlem, 234 vv.

Wij (Cath. Dirks)
,

geestelijke

maagd te Haarlem, 236 vv.; van

eene zeer goede Katholieke fa-

milie : haar grootmoeder Baefje

Keisers, 262; haar vader burge-

meester van Haarlem, 263 ; haar

grootvader, van moederskant.

Jan Nanning«z. en echtgenoote

ïrijii Floris dedeu ten tijde der

reformatie veel goed. Haar tante

Maria Jans was zeer mild, 264.

Hare degelijke godsvrucht, 265.

Wij (B. G'. geestelijke maagd te

Haarlem, 240.

Wij, Burgemeester van Haarlem,

263.

Wij (M. J'.) , 264.

Wijk op [aan] Zee. 109, 208,
345 vv.

WiJNOUTs, past. te Overveen
;

Aartspr. van Kennemerlaud, 351.

Wijntjes (L.)
,

pr. 427.

WiJTMANS (W.j, past. te Voge-

lenzang; Kan., 325-338.
WijTVLiET (A. van), pr. 221.

Wilken (H, f.), pr. 212.

WiLLEBRINCK (F. C.)
,

pr. 214.

454.

WiLi.EMA (W.)
,

pr. 93.

WiLLEMS (E.), geestelijke maagd
te Haarlem, 251.
— (J.), overste der Maegden van

den Hoeck te Haarlem, 254.

— (E. , J. en C), alle drie geeste-

lijke maagden te Haarlem, 2S2.

WiLLiBRORDüS (H.) , buiten de

Vesten of statie achter den Pau-

wentuin te Amsterdam, 42-56.

WiLMS
,

pr. 436.

WiNTERWiJK (J. van), pr. 177.

Wit (C J'de), geestelijke maagd
te Haarlem, 251.

— (R. B. de), pr. 217.

WiTTERT (Familie) , 27.

Woerden. 222.

WoGNUM. 123, 137, 195, 359 vv.

Wolf (C. de), pr. 93.

AVoLFF (N. de) , O.-R. pr. 230.

WooRTMAN (P.)
,

pr. 177.

Wormer. 127, 208.

WuBBE (J. D. G.), pr. 5 5.

Wuytiers (J.), 136 vv.

WycKERSLOOT (G. van)
,

past.

van de Poolskerk te .Vmsterdam,

Aartspriester van Arastelland, 50,

94, Kan., 147 vv. , 306 vv.

Wyngaehden (M. van), pr. 94.

WvTMANs (W.), pr. 207, 454.

Zael (Guil.) , Prior, 33.

Zandvoort. 109, 149.

Zee (de) , 159.

Zegers (N.) ,
pr. 94.

Zevenhoven. 215.
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ZiELHOKST (G.), past. in Buiten- Zuiükrwoude. 297, 302.

veldert; Kan., 200, 322-326. Zul (J. 't), pr. SC, 87, 94.; Kun.,
ZiERiKZEE (Klooster, Hof van 1:23 vv. , 304 vv.

O.L.V. te), 28-30. Zwaao. 195.

ZiJPE (F. van der), pr. 178. Zwaanenbukg ((ï.), past. te Span-

ZiJpK. 195, 3><8 vv. broek, 418-420.

ZoNDADAKi, Nunt., Vice-Siip.
,

Zwammerüam en Büueguaven.
371, 377-380, 385-3s7. 215.

ZnuuENBALCH (E.), (louilieer van Zwolle. G7.

Utrecht, 37.

EINDE VAN HET ZEVENTIENDE DEEL.
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