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KERKGESCHIEDENIS VAN AMSTELLAND.

{Vervolg van Deel XXXIV, blz. 456).

De parochie-kerk van Ouderkerk was in 1 263 vacant.

Henricus van Mersen, de eerste pastoor, van wien ik

gesproken vond, was gestorven 1
). Hoelang hij er pastoor

geweest is; of hoevelen hem in de herderlijke bediening

voorafgingen, blijkt nergens. Zijn opvolger heette Henricus

Albus, die, op voordracht van G. de Perweis, domproost

en aartsdiaken, de openstaande parochie en het daaraan

verbonden personaat ontving 2
).

In het decanaat Amstelland was alleen de parochie

Ouderkerk een personaat: eene benaming, welke volgens

den canonist Devoti het eerst door Paus Alexander den

derde (1 1
59—1 181) gebruikt werd s

). In andere decanaten

daarentegen waren meerdere personaten : zoo in het deca-

naat Kennemerland : Haarlem *) en Velsen 5
) ; in Delfland :

i) Oork. van Holland en Zeeland: dl. II, No. 104, pag. 49; Oork.

van Gel/e en Zut/en : pag. 910.

2) L. c. ; Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, pag. 304; Rek. der Graf.:

1. c, blz. 215, 335, 398; Brom, G.: Bullarium Trajectense, Hagae

Comitis, Martinus Nijhoflf, 1891, torn. II, pag. 257.

3) yus Canonicum: Gaudae, A. J. van der Schelden, 1846, tom. I,

pag. 144, noot 1.

4) Oudheden en Gestichten van Kennemerland: dl. 1, blz. 33 ;
Joosting,

J. G. C. en Muller, S. Hzn.: 1. c, blz. 28; Bat. Sacra : dl. I, blz. CLII.

5) Oork. van Holland en Zeeland: dl. II, No. 360, pag. 154; Bat.

Sacra: dl. I, blz. CU.



Delft 1

), Rijswijk 2
), Monster 8

) en Naaldwijk 4
); in Rijnland:

Leiderdorp 5
), Soeterwoude

6
), Noordwijk 7

) en Voorhout H
).

Was een parochie-priester in de gewone omstandig-

heden verplicht persoonlijk onder zijne parochianen te

verblijven, hun het woord Gods te verkondigen en de

H. Sacramenten toe te dienen : de pastoor, die den titel

voerde van „persoenre", persoon, hoofd- of erfpastoor,

maakte op dien algemeenen regel eene uitzondering. Hij

was, behoudens het afwijkend gevoelen van Rovenius 9
),

een „curatus sine cura", gemeenlijk een voornaam en

aanzienlijk priester, die zijne pracbende door een ander,

die het pastoreel karakter bezat, liet waarnemen I0
).

1) Oudheden en Gestichten van Delft en Delfland: blz. 36.

2) Oork. van Holland en Zeeland; dl. II, No. 1076, pag. 496.

3) Oork. van Holland en Zeeland: dl. II, No. 357, pag. 153.

4) Joosting, J. G. C. en Muller, S. Hm.'. 1. c, blz. 14.

5) Oudheden en Gestichten van Rijnland: blz. 278.

6) ld. 1. c, blz. 360.

7) Oork. van Holland en Zeeland: dl. II, No. 911, pag. 417;

Joosting, y. G. C. en Muller, S. Hzn.: 1. c, blz. 14.

8) Oork. van Holland en Zeeland: dl. I, No. 276, pag. 159; Frans

v. Mieris: 1. c, dl. I, pag. 180— 181. Blijkens het register der kerkelijke

tienden was aan de volgende kerken een personaat verbonden: Vlar-

dinge, blz. 6, 13, 26; Burgemalsen, blz. 6, 17; Putten, blz. 8, 13;

Garder, blz. 8; Dorne, blz. 9, II, 23; Wie, blz. 10; Leckerkerke,

blz. 10, 17, 30; Lonen, blz. il, 20; Ermelen, blz. 13, 20, 25, 27;

Hildgersze, blz. 15; Judifais, blz. 17, 20; Scie, blz. 19 ; Vloten, blz. 25

;

Almekerke, blz. 25; Nardiclant, blz. 30; Jarsvelt, blz. 30.

9) Batavia Sacra: dl. I, blz. CL1II.

10) Maithaeus, Antonius: Analecta, tom. III, pag. 463—464 ; Lucius

Ferraris: l. c, i. v. beneficium, art. I, No. 27; Devoli, y.: 1. c, tom. I,

pag. 144; Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis, dl. II, jg. 1887,

afl. 2, blz. 208.

Mr. S. Muller Fz. vergist zich, als hij zegt — de Gids, 1888, blz. 78 —
sdat de werkzaamheden van den pastoor alleen door den priester mochten

verricht worden". Volgens kerkelijk recht kan ook hij, die nog geen

priester is, in den waren en eigenlijken zin des woords als parochus

optreden. Vlaming, Th.: Praelectiones de Jure Matrimonii, 1902,

tom. II, fase. posterior, No. 505, pag. 296.



Bovendien had de „persoenre" boven de andere priesters

bepaalde voorrechten i). Hij had het recht den priester

voor te stellen — jus presentandi — die in zijne plaats

zijne ambtelijke verplichtingen zou waarnemen 2
); bij

afwezigheid van den patronus in de vergaderingen der

parochie-geestelijken, had hij 't recht het eerst te

stemmen — prima vox 3
) ; voor hem werd een gedeelte

der vrijwillige gaven afgezonderd : vandaar de onder-

scheiding in het kerkelijk recht van „altare liberum"

of vrij altaar, en „altare persona gravatum" of altaar

bezwaard met het recht van den persoon 4
). En volgens

Mr. Jan Albert Ban, begijnenvader te Haarlem (1630

—

1644) was aan het personaat een stoel verbonden inde

Domkerk van Utrecht, en gaf het recht, als teeken van

bizondere waardigheid, op den arm „almuysen" te

dragen 5
). Volgens den genoemden canonist Devoti hingen

11 Mol! zegt in zijne Kerkgeschiedenis, dl. II, re stuk, blz. 238, »dc

titel persona die in ofiicieele stukken van de 1 2e en 13e eeuw en

later zoo dikwijls voorkomt, is waarschijnlijk in het volksgebruik niet

algemeen aangenomen. Aangaande de beteekenis van »persona", die

in Engeland en Schotland nog in het woord »parson" voortleeft, is

men in het onzekere." Van Moll had men hier iets anders, en iets

meer verwacht dan eene oppervlakkige beschouwing.

2) Matthacus, Antonins: Analecta, torn. III, pag. 513— 514; Geschied-

kundige Bladen: 1906, blz. 234—235; Hisi. Ep. //ar/.: pag. 148;

Publications de la Société historiquc et arclüologique dans Ie Limbourg:

1910, blz. 172.

3) L.c, torn. III, pag. 5 13— 514 ; id. torn. III, pag. 463—464.

4) L. c, torn. III, pag. 463—464.

5) Bijdr. v. Haarlem: dl. VII, blz. 103, noot 1.

Uit almuysen (almutse, almisse) is volgens prof. Verdam met weg-

werping van het voorvoegsel »al" het hedendaagsche muts ontstaan.

Almuysen waren van witte en grauw-bonte vellen vervaardigd. De
H. Odulphus draagt in zijne afbeeldingen zijne almuysc op den arm;

bij Thomas van Kempen doet zij dienst voor schoudermantel. Hist.

Epis. Harl.: pag. 62-63; /Est. Ep. Dav.\ pag. 124. Ook in de

collegiale kerk van Abbenbroeck droegen de kanunniken ahnutiën;

later verminderde dat gebruik en deden het slechts enkelen op hooge

feesten. Mr. Jacob Buyck «kanonick in de Munsterkercke" draagt,



de andere voorrechten van den persoon af „van de ge-

woonte en het gebruik der kerken" 1
).

Of en zoo ja, wie door Henricus Albus, die persoon

was, in zijne plaats te Ouderkerk werd aangesteld, is

niet bekend. * *
*

De volgende pastoor van Ouderkerk, over wien in

officieele stukken gesproken wordt, is Albertus de

Aemstelle, niet onwaarschijnlijk een telg uit het geslacht

der Van Aemstels, aan wie de Stichtsche bisschoppen

het leenmanschap over deze streken hadden opgedragen.

Op het concilie van Lion, gehouden in het jaar 1270,

was door Paus Gregorius den tiende vastgesteld, dat,

ten behoeve van het Heilige Land, van alle bestaande

kerkelijke goederen en ambten — enkele klooster-

goederen uitgezonderd — tienden betaald zouden worden,

welke jaarlijks in termijnen moesten geïnd worden. In

het voor die inkomsten aangelegde register 2
), loopende

over de jaren 1275— 1280, komt tot tweemalen toe

Albertus de Aemstelle voor 3
), die uit zijn beneficie

„de utraque ecclesia" een bepaald bedrag voor het

H. Land geofferd had. Uit deze opgaven blijkt voor

de eerste maal maar met besliste zekerheid, dat er

op het einde der dertiende eeuw in Aemstelle twee

kerken bestonden, welke onder beheer waren van den

„cureyt" van Ouderkerk. Van wien der Van Aemstels

blijkens een paneel in het museum »de Amstelkring" te Amsterdam,

zijne almuyse op den rechterarm. Hier kan men vragen, of niet onze

kanunniken-mantels aan de almutiën hun oorsprong ontkenen ? Verslagen

van kerkvisitaiïén enz.: pag. 346, 349, 351 ; Bijdr. van Haarlem: dl.

XVIII, blz. 261; id. blz. 447 enz.

i) L. c, pag. 212.

2) yoosting, y. G. C. en Muller, S. Hzn.: L. c. ; Hist. Genootschap:

jg. XIII, blz. 173— 191; Kerkhistorisch Archief: 1862, dl. III, blz.

325—33I-

3) L. c, blz. 9, 19.
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deze Albertus de zoon was, valt bij gemis aan be-

scheiden met geen waarschijnlijkheid zelfs te bepalen.

Was die vraag aan ter Gouw voorgelegd, hij zou, om

met Prof. Brugmans te spreken 1
), „met snelle beslist-

heid eene hypothese omtrent zijn afkomst hebben op-

gesteld en daarnaast ze zoo warm hebben aanbevolen,

dat hij er zelf aan ging gelooven, en ze, als een

wei-deugdelijk geconstateerd feit, tot grondslag hebben

genomen voor steeds nieuwe onderstellingen". Wij even-

wel kunnen omtrent dezen der Van Aemstels niets

anders vaststellen dan dat hij het herdersambt bekleedde

over Ouder- en Nieuwer-Amstel toen Gijsbrecht de

vierde bij den Stichtschen bisschop in ongenade ge-

vallen was. Vandaar dat de brief van tolvrijheid in

1275 aan de Amsterdammers uitgereikt, niet het zegel-

merk van Gijsbrecht droeg maar van den Hollandschen

graaf 2
), 't Is immers ongehoord, dat een graaf bij open

brief vrijdom van tolgeld geeft aan onderdanen van een

bevrienden of naburigen leenman, zonder diens tusschen-

komst, ja zonder zelfs diens naam te noemen 3)? Of deze

der Van Aemstels na 1296, het jaar van den moord

op graaf Floris, zich in zijn herderlijk ambt heeft weten

te handhaven, kan al wederom uit gemis aan gegevens

niet gezegd worden. Toch zou het ons, ook indien dit

het geval ware geweest, niet behoeven te verwonderen.

Het onridderlijk bedrijf van den graven-moord ging

allicht geheel langs hem heen; en reeds in 1321 mochten

degenen der Van Aemstels, die wegens den moord

voortvluchtig waren, onder bepaalde voorwaarden in het

land terugkeeren 4
).

i) Achtste yaarboek der Vereeniging Amstelodamum : blz. 46.

2) Frans v. Mieris: 1. c, dl. I, pag. 379.

3) De Gids: jg. 1866, blz. 399—404.

4) Frans v. Mieris'. 1. c, dl. II, blz. 255; id. 1. c, blz, 256.



Van 1301 tot 1317 stonden de staatkundige en

geestelijke belangen van Amstelland onder het bestuur

van bisschop Guy van Henegouwen. Bij den dood

immers van graaf Floris ging het bestuur van Holland

over op zijn zoon Jan I, die den ioen November 1299

kinderloos stierf 1
). Het graafschap Holland viel daar-

door in handen van Jan II of Jan van Avesnes 2
),

graaf van Henegouwen, die door zijne moeder Aleide

een volle neef was van graaf Floris. Overeenkomstig

het verdrag van 1297 om in de verbeurd-verklaarde

goederen der verbonden edelen „enen man te zetten" 3
),

droeg Jan II den 2i en Mei 1300 aan zijn broeder

Guy al de goederen op, welke de moordenaars van

graaf Floris in het Sticht van Utrecht en in Aemstelle

eertijds bezeten hadden: alleen het „Reygerbosch in

Aemsterland ende die manscap aldaer" werd uitge-

zonderd 4
). Maar deze opdracht zou duren tot aan den

dood van Guy, tenzij hem een bisdom of eenig ander

goed, dat met een bisdom viel gelijk te stellen, zou

ten deel vallen.

Het bisdom bleef niet lang uit. Den 4en Juli 1301

sneuvelde de Utrechtsche bisschop Willem II of Willem

van Berthoult 5
), waarna 6

) „grave Jan wt Zeelant in

die stat [Utrecht] quam ende sprac mitter clesien ende

anders siin vrienden, die hi daer hadde, ende bat hem, dat

1) Rijmkroniek van Melis Stoke: uitg. hist. gen., W. G. Brill, dl. II,

bk. VI, vs. 1307, blz. 132; Kronijk van Holland: blz. 149; Beka: l.c,

pag. 102.

2) Avesnes was een slot en eene stad in Henegouwen.

3) Frans v. Mieris: 1. c, dl. I, blz. 587— 589; Oork. van Holland

en Zeeland: dl. II, No. 1010, pag. 457—458.

4) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. II ; Kronijk van Holland:

blz. 149.

5) Beka: 1. c, pag. 103, 105 noot u; Batavia Sacra: dl. II, blz. 26 1.

6) Kronijk van Holland: blz. 152.



sij daertoe helpen wouden, dat Ghie siin broeder bisscop

gecoren worde, ende dat ghesciede. Want si siin mogent-

heit ende siin mage ontsagen, ende daerom en dorsten

zijs niet weygeren, ende hi wart geconfirmeert."

Bisschop Guy had nu, krachtens de destijds gestelde

bepalingen, van Aemstelle moeten afstand doen, doch

de tijdsverwikkelingen brachten mede, dat hij door zijn

broeder, den graaf, voortdurend in het ongestoord bezit

der heerlijkheid gelaten werd.

Blijkbaar was graaf Willem III, die zijn vader Jan II

in 1304 in het bestuur van Holland opvolgde, beducht,

dat Guy de heerlijkheid van Aemstelle, als hebbende

eertijds behoord tot de goederen van het Sticht, wederom

aan zijn bisdom verbinden zou. Vandaar dat Guy in

Maart 1305 aan zijn neef Willem bekende 1
) „dat so hij

jof [of] sijne naecommelinghe die ghifte van al dien

goeden [eren] weder roepen wilden, zoe salt toecommen

ende wederkeeren geheelicke"; en wederom verklaarde

hij den 20,en
JUH 1306, dat de heerlijkheid van Aemstelle

hem was toegewezen, niet omdat hij bisschop was van

Utrecht, maar als gift, vóórdat hij bisschop werd 2
). Op

die manier behield Guy de heerlijkheid in zijn bezit,

waarvan hij zich metterdaad wettigen Heer betoonde

door in November 1305 Barend van Dorenweerde als

baljuw in Amstelland aan te stellen.

Wel is waar droeg bisschop Guy den 1 ien October

131 1 al de inkomsten van Amstelland op aan zijnen

neef graaf Willem, die hem tegen de Friezen was

ter hulp gesneld en gelastte hij de bewoners „zijn

lieven neef" als hun wettigen Heer te erkennen s
),

1) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 47,

2) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 86.

3) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 121— 122.
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maar het blijft toch onzeker, of graaf Willem reeds

toen in het bezit werd gesteld van Amstelland, of

dat eerst, zooals anderen meenen ]
), na den dood van

bisschop Guy den 28en Mei 13 17, de heerlijkheid hem

geworden is.

Bisschop Guy was een uitstekende mytervorst 2
) en

wordt door Moll genoemd „een man van schoone

eigenschappen naar ligchaam en geest, veelzins bekwaam

voor zijne waardigheid en, naar het schijnt, volkomen

gezind de pligten van zijn dubbel ambt getrouw te

vervullen".

En inderdaad voor dat dubbele ambt van Heer van

Amstelland en bisschop van Utrecht toonde Guy zich

alleszins berekend. Zoo ging hij als bisschop van Utrecht

met waarlijk hoogepriesterlijken ernst de misbruiken

tegen, welke, ten gevolge van het collatie-recht, al dieper

en dieper zijne kerk binnendrongen. Dat collatie-recht be-

hoorde aanvankelijk tot de bevoegdheden van den aarts-

diaken des districts, waarin de vacante parochie of het

openstaande beneficie gelegen was. Doch de aartsdiakens

waren gewoon deze hunne bevoegdheden op anderen,

officialen genoemd, over te dragen : vandaar de in be-

gevingsbrieven telkens terugkeerende zinsnede, dat de

gekozene door den aartsdiaken of door hem die in zijne

plaats optreedt, in het openstaande beneficie worde aan-

gesteld 3
). Maar dat collatie- of donacie-recht werd

langzamerhand in de wet een doode letter, zoodat het

presentatie- of assignacie-recht, hetwelk aan de patroni

1) Beka: 1. c, pag. 109; IVagetiaar, yam Vaderlandsche Historie,

dl. III, blz. 198.

2) Moll: 1. c, dl. II, ie stuk, blz. 129; Malihaeus, A/itonius: Veteris

aevi analecta, torn. III, pag. 208—209; Plemp, C. G.\ Monogrammon,

Pag. 3I-33-

3) Bijdr. van Haarlem: dl. IV, blz. 257—258; id. dl. IX
?
blz. 166.



der vacante beneficies toekwam, in de plaats trad van

het collatie-recht ï). Op zich zelf was daar niets tegen

;

zelfs lijkt het billijk, dat patroni hunne beneficies aan

bloedverwanten verleenen 3
), of minstens invloed uit-

oefenen op de keuze der personen, die aan het hoofd

der door hen in het leven geroepen stichtingen staan

zullen. Als hunne keuze maar altijd geleid ware door

de geestelijke belangen hunner kerken. Maar, helaas, in

hun hand werd het collatie-recht alras eene handelszaak
;

patroni, die in geldelijke verlegenheid verkeerden, konden

kwalijk aan de bekoring weerstaan hunne vacante bene-

ficies aan die priesters op te dragen, van wie zij, al

was het in schijn, eene vrijwillige gift of eenig geld ver-

wachten konden. En zoo vielen kerkelijke ambten ten

deel aan geheel ongeschikte personen, aan minderjarigen,

aan kinderen zelfs, wier ouders de inkomsten gebruikten

om er zelf van te leven of om, voor de opvoeding van

den jeugdigen beneficiant zorg te dragen :5

). Sommige

priesters kwamen zelfs in het bezit van meerdere bene-

ficies ; en in de onmogelijkheid zijnde hunne verplichtingen

behoorlijk te volbrengen, stelden zij wederom andere

geestelijken in hunne plaats en die somwijlen wederom

i) De patronus had eigenlijk maar het recht om den candidaat aan

den aartsdiaken te «presenteeren, zo wanneer de ampten souden comen

te vacheeren". Bijdr. v. Haarlem: dl. V, blz. 348; vgl. Bi/dr. v.

Haarlem, dl. V, blz. 328, 329; Schmidt, Antonius: Institutiones Juris

Ecclesiastici Germaniae, 1778, torn. II, art. IV, § LV, pag. 76.

2) Verslagen van Kcrkvisitatiïn enz.: pag. 107, 291, 298, 306.

3) Verslagen van Kerkvisitaticn enz.: pag. 143— 144, 198, 212,233,

274, 286— 287, 298, 379, 386, 448: te Waverveen o.a. kwam in 1552

de parochie in handen «honesti juvenis, filii Frederici, clerici"': Rijksarchief

Utrecht; Publications de la Société historiquc et archéologiipie dans Ie

Limbotirg: tom. XXVI, 1910, blz. 173, noot 4; id. 1. c, blz. 182;

Bijdr. ,: Haarlem: dl. IV, blz. 251; id. dl. V, blz. 328 ; id. dl. XXVIII,

blz. 121— 123; Hetisen, A. H. L.: Het Roomsch-Katholieke Rotterdam,

Rotterdam, W. Nevens, 2 e ged., ie stuk, blz. 25.



derden ]
), van wie dan voor het bezit van het beneficie

eene bepaalde som gelds gevraagd werd.

En nu strekt het waarlijk bisschop Guy tot eere, dat

hij tegen deze reeds diep-gewortelde misbruiken in zijne-

kerk, op het voetspoor van bisschop Dirk II ~), zijne

stem dorst verheffen 3
): „Wij slaan hen, die daartegen

misdoen in den ban en willen dat de getroffenen in het

openbaar genoemd worden". Alleen voor bizondere ge-

vallen was dispensatie mogelijk.

En in 1318 en later in 1343 werden de pastoors

die niet in hunne parochies verbleven door bisschop

Frederik 4
) en Jan van Arkel 3

) „geen herders maar

huurlingen" genoemd.

Als Heer van Amstelland behartigde Guy met bizondere

zorg de opkomende Amstel-stad en had in den baljuw

Barend, aan wien Amstelland en Gooiland was toever-

trouwd — destijds een geheel uitmakende 6
) — eene

1) Verslage7i van Kerkvisitatién enz.: pag. 303.

2) Batavia Sacra: dl. II, blz. 137.

3) Batavia Sacra: dl. II, blz. 281.

4) Batavia Sacra: dl. II, blz. 313—314.

5) L. c, blz. 342; Vgl. Verslagen van Kerkvisitatién enz.: pag. 325,

420, 440.

6) Naar aanleiding van het feit dat Amstelland en Gooiland destijds

een geheel vormden, worde hier een woord gewijd aan de door

prof. Brugmans in het Achtste yaarboek der Vereeniging Amstelodamttm,

1910, blz. 88— 89 gestelde vraag: «welke waren de grenzen van

Amstelland?" Waarop de hoogleeraar antwoordt: »Het was slechts een

smal, klein land, aan beide zijden van den Amstel, en omvatte in de

dertiende eeuw slechts Ouder- en Nieuwer-Amstel, Duivendrecht en

den Amstelmond, waar Amsterdam begon op te komen. Ten westen

werd het land van Amestelle begrensd door Kennemerland, aan de

oostzijde was reeds Oetewaal buiten het Amstelgebied gelegen. Aan

den Amstelmond was het land dus zeer smal, niet eens zoo breed als

het tegenwoordige stadsgebied van Amsterdam ; hooger de rivier op

werd het wat breeder, maar toch zoo, dat b. v. de Diemermeer, de

Bijlemerlanden, het Legmeer, Mijdrecht en Sloten er buiten vielen.

Het is van belang er op te wijzen, dat dus Kennemerland onmiddellijk



goede hulp. „Ghi sult weten, zoo verhaalt de ongenoemde

geestelijke in zijne kronijk van Holland 1
), dat dese Ghye,

eer hi bisscop tUtrecht wart, der stede van Aemstelredam

gaf veel vryhede van kueren ende rechte, daer men die

stede mede regierde." Bovendien vertoonde hij zich,

grensde aan het land van Aemstel .... Welnu dan is de mogelijkheid,

dat de Kennemers [in 1204] hun inval in Aemstel hebben gedaan van

de IJ-zijde af zoo groot, dat zij hooge waarschijnlijkheid wordt. Daar

aan het IJ hebben zij dus den dijk doorgestoken om zoo' den Amstel

op te varen; zoo zullen zij dan te Ouderkerk zijn gekomen en het

slot van den heer van Amstel aan de vlammen hebben prijs gegeven."

Tegen deze «hooge waarschijnlijkheid'' stelle ik de volgende ge-

schiedkundige bezwaren.

1°. Ofschoon het eenerzijds zeker is dat Aemstelle aan Kennemerland

grensde, gaat het anderzijds bezwaarlijk de geheel juiste grenslijnen

te trekken van Aemstelle, dat een onderdeel uitmaakte van de gouw

Niftarlake; want

2°. alle geschiedkundige gegevens, waaruit die grensregeling van

Aemstelle moet blijken, ontbreken ten eene male; en doen zij zich

voor dan is het reeds 1305 en worden ten overvloede Oetewaal,

Diemermeer, de Bijlemerlanden, het Legmeer en Mijdrecht door den

baljuw en den rentmeester des graven tot het grondgebied van Aemstelle

gerekend. Ja zelfs behoorde »Sloten" destijds tot Aemstelle, indien

ten minste in de beide in de rekeningen voorkomende posten »b\ den

slote" en »van den slote" het bekende Sloten mag gezien worden.

Indien het nu 3 . vast staat, dat Aemstelle voor overstrooming van

den zeekant gevrijwaard werd door den zoogenaamden Windeldijk,

door den Egmonder kroniekschrijver «agger Amestel" genoemd: dan

vielen de Kennemers aan de Noord- Westzijde Aemstelle binnen en

konden zoo «den veenachtigen grond, die Vene genoemd wordt" —
het tegenwoordige «Nieuwer-Amstel" — verwoesten en, buit behalende,

op Ouderkerk aanrukken. Zoo wil het ook de tekst van den Egmonder

kroniekschrijver. Maar indien, zooals prof. Brugmans zich dat voorstelt,

de Kennemers langs den Amstel naar Ouderkerk kwamen en vandaar

optrokken naar Muiden en Weesp, dan is hun tocht door Nieuwer-

Amstel, quod diciter Vene, geheel ten onrechte uit zijn geschiedverhaal

weggevallen.

I) L. c, blz. 149; Scheltema, 1\: Aemstels Oudheid, dl. III, blz. 4;
De oudste rechten van Amsterdam, Amsterdam, 1875, Ten Brink en

de Vries, blz. 3—6; De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven

van Amsterdam, Amsterdam bij Pieper en Ipenbuur, 1821. Van bisschop

Guy is tot dusverre slechts eene keur bekend.



blijkens de rekeningen van zijn baljuw, meermalen in

Amsterdam. Bij die gelegenheid gebeurde het eens, dat

er aan het veer van Ypesloot gevochten werd. Vier

Waterlanders werden gevangen genomen en des anderen

daags naar het slot Vredelant gebracht i
).

Des Donderdags en des Vrijdags voor S. Lambertsdag

was Guy eveneens in Amsterdam, begeleid van zijn

baljuw en zijne knapen, die „in die herberghe" onthaald

werden 2
) ; en korten tijd daarna gebeurde het, dat „die

van den Damme" te Amsterdam „mijn here den wyn

gaven" 3
). Reed Guy „ten parlemente" dan zond hij

„enen bode" „om die tuee baeliuwen van Waterland,

dat si tot hem quamen tot Amstelredamme" *).

En, wat 's bisschops baljuw Barend zelf betreft 3
), uit

de in zijne rekeningen voorkomende posten blijkt, dat

hij te Naarden, Muiderberg, Hilversum, Muiden, Weesp,

Diemen en Aemstelredamme schouten aanstelde 6
) en te

Amsterdam ook schepenen 7
) ; dat hij te Wolfsberghe

zijnde „die scouten" ontbood van Diemen, Weesp, Muiden,

Aemstelredamme en Nieuwer-Aemstel „elck mit tueen

wisen luden" om „die zoene te seggen van den doden

wive" 8
)

; dat hij te Ouder-Aemstel door „enen bode"

die „scouten" noodigde van Aemstelredamme, Diemen

en Weesp, om „mitter meester haast" te komen, wijl

er koedieven vielen na te jagen. En toen het gelukte

i) Kronijk van het Hist. Gen.: jg. XV, derde serie, dl. V, 1859,

blz. 70. Door Barend werden op Vredelant met verschillende schouten

vergaderingen belegd.

2) L. c, blz. 71.

3) L. c, blz. 76.

4) L. c, blz. 77.

5) Wagenaar, Jan: 1. c, dl. III, blz. 270 — 271.

6) Kronijk: 1. c, blz. 63—64.

7) L. c, blz. 68.

8) L.c., blz. 66.
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de koeien terug te krijgen en de dieven te vatten, gaf

hij aan de manschap van elk dier plaatsen eén vat bier *).

Werd er „marct" gehouden te Ouder-Aemstel dan was

Barend er bij 2
). En blijkbaar was het noodig voor de

goede orde. Want er was eens eene vechtpartij tegen

Barend's knapen en zijn broeder Hendrik; 't tumult

duurde „al den nacht" ; en van Ghisebrecht uten Wilghen

werd een paard dood gereden, dat twaalf pond kostte 3
).

Waar boeten geïnd moesten worden 4
) of recht viel te

spreken over twist 5
) leemte 6

) of coerwonden 7
), was

Barend aanwezig; en gebeurde het, dat hij verhinderd

was, dan verscheen zijn broeder Hendrik in zijne plaats 8
).

Als trouwe baljuw hield Barend toezicht op den stand

van het land, het water en de sluizen : „ende versach

't land hoe 't staede 9
), ende besach die slusen" 10

).

Indien ten slotte naast de rekeningen van den baljuw

die van 's graven rentmeester gelegd worden, welke uit

denzelfden tijd dateeren, dan blijkt, dat Üuder-Aemstel

in het begin der veertiende eeuw nog altijd het midden-

punt was van Aemstelle : dat daar de markt was en

i) L. c, blz. 69.

2) L. c, blz. 76.

3) L. c, blz. 82.

4) L. c, blz. 75, 80, 81, 82.

5) L. c, blz. 75, 79.

6) L. c, blz. 71, 72. Onder «leemte" werd eene ernstige verminking

of kwetsuur verstaan, welke, naar gelang de toegebrachte verwonding,

met vijf of met 10 pond gestraft werd. Wie de boete niet betalen

kon, verloor, overeenkomstig het heerschende Friesche aesdomsrecht,

zijne hand.

7) L. c, blz. 71, 72, 76, 79, 80, 82, 84. Onder »coer"- of «keur-

wonde", zoo genoemd als zijnde verboden door oude keuren, werd

eene verminking verstaan minder ernstig dan »leemte".

8) L. c, blz. 66, 71, 74.

9) L. c., blz. 64, 65, 67, 69, 70, 79, 81.

10) L. c, blz. 68.
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tol werd geheven i), dat daar de Amstel overbrugd

was 2
) ; dat, om en naast en bij het „huys ten

Aemstel" het „hofland" 3
), het „borchland" 4

) en „poirter-

weyde" 5
) lag ; dat daar zelfs begijnen woonden 6

). En
niets wekte in het begin der veertiende eeuw het

vermoeden, dat Amsterdam straks de groot-machtige

koopstad zou worden aan den Amstel en het IJ. Daar

toch was slechts één „moeien" 7
) en onder de woningen

het befaamde „huijs 't Aemsterdamme 8
) ; daar werden

voor veel geld de visscherijen verhuurd „van het water

't Aemsterdamme" 9
) en voor weinig geld die „van den

Nesse 't Aemsterdamme" lu
) ; daar waren veren te Voel-

i) De Rekeningen der grafelijkheid van Holland: Hist. Gen. No. 21,

dl. I, blz. 7.

2) L. c, blz. 8; Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300:

blz. 37—44; Fokkens, M. : 1. c, 3e dr., blz. 258.

3) L.c., blz. 7, 8.

4) L. c, blz. 8.

5) L.c, blz. 7. Zie mijn boek: De buitenplaats Oostermeer, 's-Her-

togenbosch, 19 10, C. N. Teulings, blz. 28—29.

6) L. c, blz. 4, 8. Het Begijnhof te Amsterdam dagteekent uit het

jaar 1346. Romer, R. C. H. : Geschiedkundig overzigt van de kloosters

en abdijen in Holland en Zeeland, Leiden bij E. J. Brill, 1854,

dl. I, blz. 246; De Katholiek: jg. 1866, dl. I, blz. 281—308;

id. dl. II, blz. 89—144; id. 1. c, blz. 196—233; id. jg. 1870, dl. II,

blz. 303—328.

7) L. c., blz. 4, 7, ii.

8) L. c, blz. 7. De archivaris der stad Amsterdam, de Heer Veder,

gist met den graag-gissenden Jan ter Gouw, dat in » 't huys t'Aemster-

damme" het slot der Aemstelheeren mag gezien worden. Sinds de

rijksarchivaris, de Heer Flament, en de hoogleeraar Brugmans hunne

meening daaromtrent gaven, zijn de gissingen dier beide heeren nog

eens van geene beteekenis gebleken. Het Handelsblad: 12 Nov. 1907;

De Amsterdammer: 26 Jan. 1908; Achtste Jaarboek der Vereeniging

Amstelodamum : blz. 62—80; Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en

Volkenkunde: jg. 1912, dl. XXVII, blz. 34.

9) L. c, blz. 7.

10) L. c, blz. 7.
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wijc i) en Ypesloot 2), welke door de Amsterdammers

en de Waterlanders verhuurd werden.

Wie kon toen denken dat uit deze geringe bizonder-

heden de Stad zou groeien, waarvan Antonides zong 3
)

:

O koninklijk paleis! Want Java legt zijn staf,

En 't koninklijke goud voor uwen luister af;

Een and'
1

re tverrelt buigt het hooft voor uwe voeten,

Met welk een naam zal ik uw Majesteit begroeten.

In de beide besproken rekeningen van 's bisschops-

baljuw en 's graven rentmeester wordt met geen enkel

woord gewag gemaakt van kerkelijke aangelegenheden,

welke in die jaren in Aemstelle zouden hebben plaats

gehad.

Het bericht van elders, als zou in 1304 te Amsterdam

een Franciscaner-klooster gestaan hebben, steunt, ondanks

de zekerheid van ter Gouw *), op twijfelachtige gronden 5
).

„Men heeft gemeend, zegt Romer 6
), dat het een

klooster van weinig aanbelang geweest is, en daaruit

weder afgeleid, dat zijne bewoners niet bemind werden;

doch de gronden, die men hier voor aangeeft, zijn geheel

onvoldoende. Het tegendeel durven wij evenwel niet

1) L. c, blz. 7, 264, 307. Volgens Commclin 1. c, dl. I, blz. 160

ook >Vogelwijk" genoemd. De Historie van Waterland daarentegen

zegt: blz. 23 «het schijnt wel dat op de Voolwijck weleer veel jonghc

paarden gevoed zijn, en dese naam veroorsaackt heeft".

2) L. c, blz. 4, 8, 11.

3) Antonides: 1. c., boek I, blz. 28.

4) L. c., dl. I, blz. 218—219.

5) Aemstels Oudheid: dl. I, blz. 48— 49; Batavia Sacra: dl. II,

blz. 163— 165; Commelin: 1. c., dl. I, blz. 197; id. 1. c., blz. 430;

Oud-archief Amsterdam: Portefeuille Schoenmaker, katern Clarissen-

klooster.

6) L.c, dl. I, blz. 215.
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beweren, aangezien de geschiedenis der eerste jaren van

het bestaan dezes gestichts even weinig bekend is, als

die der latere jaren overbekend".

Evenmin blijkt uit de beide genoemde rekeningen, of

van elders, hoelang Albertus van Aemstelle de beide

kerken van Aemstelle bestuurd heeft; het eenige dat

de geschiedenis ons leert, is, dat Jacob van Benthem

onder zijne opvolgers behoorde en in 1323 vrijwillig

van zijne bediening afstand deed 1
). Op dien datum werd

door graaf Willem den derde, die „uit kracht van zijn

bestuur" 3
) over Holland het begevingsrecht had van

de kerk te Ouder-Aemstel, Johan van Ratinghen aan den

aartsdiaken van Utrecht ter benoeming voorgedragen 3
).

Nos Wilhelmus Comes Haynnonie etc. universis, presentia visuris

vel audituris salutem cum notitia veritatis. Noverint universi, quod
nos ecclesiam parochialem, dictam de Oude-Aemstele, seu per-

sonatum ejusdem ecclesie, nobis nunc vacantem per liberam

resignationem Domini Jacobi de Benthem et ad nostram collationem

spectantem, discreto viro et litterato Magistro Joanni de Ratinghen

contulimus et per presentes conferimus pure et simpliciter propter

Deum. Rogantes cum ipso, et pro ipso discretum virum Dominum
archidyaconum loei ejusdem seu ejus vices gerentem, quatinus

eidem Magistro Joanni curam animarum et custodiam reliquiarum

ecclesie predicte committere dignetur solemnitatibus ad hoc debitis

et consuetis. Jn cujus rei testimonium presentibus meum sigillum

est appensum. Datum in Middelburch anno Domini M C C C
vicesimo tertio in vigilia palmarum.

Hetgeen aldus vertaald kan worden :

Wij Willem, graaf van Henegouwen, aan allen, die dezen brief

zullen lezen of hooren lezen heil met de kennis der waarheid.

Allen dienen te weten dat wij de parochiekerk, genaamd

1) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, pag. 304.

2) Frans v. Mieris: 1. c, dl. III, pag. 99.

3) Rijksarchief Haarlem: Reg. der Graf., No. 29, blz. 16; Frans

v. Mieris: 1. c, dl. II, pag. 304; IVagenaar, Jan: 1. c, dl. II, blz. 92.

Jan Wagenaar druki zich gewis zeer onhandig uit, als hij schrijft,

dat Johan van Ratinghen in 1323 'priester in Ouder-Amstel of Ouder-

kerk geworden is".
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Ouder-Amstel, of het personaat van die kerk, op het oogenblik

vacant door den vrijwilligen afstand van Jacob van Benthem en

behoorend tot ons collatie-recht, hebben opgedragen en bij dezen

opdragen aan den eerzamen en geleerden Heer Joannes van

Ratinghen zuiver en alleen om Gods wil '). Met hem en voor hem
smeeken wij den eerzamen Heer aartsdiaken van dit district, of

hem die zijne plaats vervult [den officiaal], aan bovengenoemden

Heer Joannes de zorg der zielen en het bewaren der relikwieën

met de daartoe vereischte en gebruikelijke plechtigheden op te

dragen. En is aan dezen brief tot eene getuigenis mijn zegel

gehangen geworden. Gegeven te Middelburg in het jaar onzes

Heeren 1323 op den vooravond van Palm-Zondag.

Aan dit verzoek werd gewis door den aartsdiaken

niet lichtvaardig voldaan, maar, gelijk dat gebruikelijk

was, won hij bij open brief, welke grootendeels een

terugslag was van dezen opdrachtsbrief inlichtingen in

omtrent den persoon des candidaats bij den priester,

die tijdelijk in de geestelijke zorgen der openstaande

parochie voorzag 2
). Namens den aartsdiaken moest deze

den naam van den candidaat op Zondag en op twee

elkander niet opvolgende feestdagen aan de parochianen

bekend maken 3
) ; hen allen in het algemeen en eenieder

in het bizonder vragen, om, bijaldien zij bezwaren of

bedenkingen hadden tegen den voorgedragen candidaat,

deze op de gebruikelijke manier bloot te leggen 4
).

Omtrent den afloop der opdracht werd bij gezegelde

1) Hiermede bekende de graaf geen rechtmatige aanspraken te hebben

op de bezittingen of op de inkomsten van het beneficie.

2) Vgl. Bi/dr. van Haarlem: dl. VII, blz. 115— 1 17.

3) Bijdr. v. Haarlem: dl. VII, blz. 107. De gebruikelijke vorm van

dit voorschrift was : quatenus accedentes ad dictam ecclesiam .... inibi

palam et publice proclametis et intimetis duobus festivis et uno non

festivo diebus a se distantibus. Vgl. Moll: 1. c, II, ie sk, blz. 333,

waar de tijdsbepaling der proclamaties eenigszins anders wordt vastgesteld.

4) Bijdr. van Haarlem- dl. IV, blz. 268; id. dl. VII, blz. 107;

id. dl. IX, blz. 177.



geen moeilijkheden gerezen — en deze rezen bij Van

Ratinghcn niet, gelijk zoo aanstonds blijken zal — dan

volgde vanwege den aartsdiaken de brief, waarbij gelast

werd den benoemde aan te stellen op de gebruikelijke

wijze, en de parochianen te vermanen den aangestelde

als hun wettigen herder te erkennen, van hem de H.

Sacramenten te ontvangen, hem onderdanigheid te be-

toonen en de hem toekomende inkomsten uit te keeren y
).

Behalve het personaat van Ouderkerk had Jan van

Ratinghen nog een canonicaat en eene prebende in de

Utrechtsche kerk, waartoe Paus Joannes XXII hem

verlof geschonken had 2
).

In dezen tijd had de stichting plaats van eene

bijkerk, filia appendix, te Amsterdam.

De Amsterdammers n.1. hadden omtrent het jaar 1323

tot graaf Willem III het verzoek gericht, hunne van

Guy in 1300 verkregen maar in 1304 door het inhalen

van Jan van Aemstel ontnomen rechten en keuren te

mogen terugontvangen 3
). Over de geschiedenis van dit

verzoekschrift, den inhoud en den ouderdom wordt

gehandeld door Dr. Scheltema 4
) ; maar alleszins is het

opmerkelijk, hoe bij nauwkeurige vergelijking eene

groote overeenkomst wordt aangetroffen tusschen het

verzoekschrift van 1323 met de keur van Guy van

1300 en het bekende handvest van Amsterdam van

1342 5
). In het handvest echter van Amsterdam van 1342

wordt eene voor de Amsterdammers op kerkelijk gebied

1) Institutio sequela juris patronatus dici potest, estque hoc sensu

sumpta: concessio beneficii ad praesentalionem patroni a superiore

ecclesiastico facta. Schmidt, Antonius: 1. c, tom. II, § LXV, pag. 91.

2) Brom, G.: Bullarium Trajectense. tom. I, No. 820, pag. 349.

3) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 40; Geschiedenis van Amstelland

tot het jaar 1300: blz. 138— 139.

4) De oudste regten van Amsterdam: blz. 10— 17.

5) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 668—669.
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gunstige bepaling gelezen, welke in de beide stukken

van 1300 en 1323 tevergeefs gezocht wordt. „Si sullen

behouden die scole, dat scrijfambocht ende die costerie

binnen hoerre vrihede te gheven denghenen dies ghe-

noecht" 1
). In 1300 en in 1323 was er van eene school,

een stads-secretaris en een koster der kerk geen sprake.

Toch wil het mij lijken, dat de stichting der kerk,

gelet op het politiek streven en de goede gezindheid

des graven jegens de burgerij van het ontluikende

Amsterdam, niet lang na 1323 is uitgebleven. Want

reeds in 1317 2
) en later in 1321 — zoo merkt

Dr. Scheltema op 3
)
— „schijnt er eene toenadering

tusschen den graaf en de stad te hebben plaats gehad.

In dit jaar verlangden eenigen, die wegens den moord

van graaf Floris V voortvlugtig waren, in het land

terug te komen. Willem III niet ongenegen om aan

hunnen wensch te voldoen, magtigde vier personen,

ten einde met de ballingen in onderhandeling te treden

over de voorwaarden, waarop zij zich met hem zouden

kunnen verzoenen en ongemoeid, ter oorzake van de

bedreven misdaad in het land van Amstel mogten

blijven *). Van welke gelegenheid zeker verscheidenen

van hen zich zullen bediend hebben, om naar hunne

vorige woonsteden weder te keeren. Meer nog is er,

wat voor eene verzoening van den graaf met de

Amsterdammers omtrent dezen 'tijd schijnt te pleiten.

Op den ien Augustus 1323 beval hij het Oostersche

en Stichtsche bier hetwelk hier te lande werd ingevoerd

in Amsterdam of Medemblik te vertollen 5
). Waaruit is

1) De oudste regten van Amsterdam: blz. 22.

2) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 189.

3) L. c, blz. 12.

4) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 255.

5) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 321.
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op tc maken, dat handel en zeevaart hier zich begonnen

te ontwikkelen en de graaf den bloei dezer plaats wilde

bevorderen, door haar met de ontvangst van zijnen tol

te begunstigen."

En met deze welwillende gezindheid des graven

jegens het economisch welzijn van het opkomende

Amsterdam ging eene even vriendelijke houding ge-

paard voor het geestelijke en kerkelijke leven zijner

bewoners. Vandaar dat Opmeer, de opkomste en den

aanwas beschrijvende van zijne geboorte-stad, van Willem

den derde, bijgenaamd den Goede, getuigde 2
) : „Willem

de Goede heeft de vryheit van tollen bevestigt, dewelke

Floris V aan de stad, uyt inzigt van de schade by

oorlogstijden geleden, toegestaan had. Daarenboven

heeft hij haar stads rechten en keuren gegeeven : waar-

door zij binnen korten tijd in getal van huizen en

menschen zodaanig toegenomen heeft, zoo rijk en magtig

geworden is, en daarby zodaanig opgeschikt is met

geestelijke of kerkelijke gebouwen, dat ze nauwelijks

voor eene stad tusschen den Rhijn en de Elve de

vlagge behoefde te strijken."

En nu sluit zich aan deze gegevens op merkwaardige

wijze het oordeel aan, dat de Heer Weissman, als

architect het bouwwerk der Oude kerk te Amsterdam

raadplegende, omtrent zijnen ouderdom ten beste gaf 2
)

:

i) Oudheden en Gestichten van Amstelland: 1. c, dl. II, blz. 87.

2) Amsterdamseh Jaarboekje: 1890, S. L. van Looy, Amsterdam, blz. 86.

Het gevoelen van ter Gouw, de Roever en de Kont — Jan ter Gouw

:

1. c, dl. I, blz. 219—220; id. dl. V, blz. 139; Roever, N. de: Uit

onze oude Amstelstad, Amsterdam, S. L. van Looy, 1890, blz. 26;

Bijdr. v. Haarlem: dl. XXIV, blz. 6 — als zou de eerste kerk te Am-

sterdam in 1305— 1306 zijn gebouwd en ingewijd — welk gevoelen

door een zekeren J. B. v. D. in de Tijd van 2 Jan. 1906 werd ge-

deeld — wordt door Prof. Brugmans als waardeloos ter zijde geschoven.

Achtste Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum; blz. 66, noot 3.
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„De oudste kapiteelen, die men vindt, komen voor

aan de zuilen ter N. W. zijde van den middenbeuk ; zij

hebben vormen, die in het laatst der veertiende eeuw

in zwang waren. De overige zullen zijn uit de vijftiende

en zestiende eeuw en vertoonen de eigenaardige blad-

vormen aan de laatste periode der Gothiek eigen. Het

is dus zeker, dat het bestaande gebouw niet vóór

1400 begonnen is, hetwelk echter niet uitsluit, dat er

voor dien tijd reeds een andere, kleinere kerk bestaan

heeft. Onwaarschijnlijk achten wij het niet, dat die

oudere kerk de plaats innam van het tegenwoordig

koor, en eerst afgebroken is, nadat het schip der

nieuwe kerk voltooid was. Juist aan de zuilen van

het koor toch vindt men de vormen van den aller-

laatsten tijd der Gothiek. Slechts door opgravingen

zou hieromtrent echter zekerheid kunnen verkregen

worden."

Derhalve kan volgens den Heer Weissman de Oude

kerk van Amsterdam gestaan hebben op de plaats van

het tegenwoordige koor der kerk, maar is dan, gelet

op den bouwtrant der huidige kerk, eerst in de 14de eeuw

gesticht. Hetgeen inderdaad geheel met onze gegevens

in overeenstemming is.

Eerst bij den dood van Jan van Ratinghen in 1334

werd Amsterdam in het kerkelijke van Ouderkerk-

afgescheiden.

En ook dit is geheel overeenkomstig den economischen

toestand, waarin Amsterdam in de eerste helft der

veertiende eeuw verkeerde. Die toestand was van eene

opkomende, niet van eene groote welvarende handelsstad.

Vandaar dat in 1344, als voor graaf Willem IV eene

groote bede, van den 50en penning van het vermogen,

wordt uitgeschreven, Amsterdam in geldelijke kracht

onderdoet voor Naarden, Weesp, Diemen, Ouder- en



Nieuwer-Amstcl ]
). Kn wederom den 2ien

J un j 1345,

als de Hollandsche steden Dordrecht, Zierikzee, Middel-

burg, Delft, Leiden en Haarlem aan den graaf, die zich

ten oorlog uitrustte, geldelijken steun verkenen, is

Amsterdam, ofschoon het jegens graaf Willem alle

reden had tot dankbaarheid voor diens handvest van

1342, blijkbaar niet bij machte daarin mede te doen 2
).

Trouwens „Amsterdam lag niet aan eene groote rivier 3
)

;

een achterland van beteekenis had zij niet. Aan zee

lag zij evenmin, zelfs was zij van de Zuiderzee nog

door zandbanken gescheiden ; ook in dat opzicht waren

alle Noord-Hollandsche steden haar voor. Haar haven

was niet voortreffelijk; dikwijls belette de wind haar

zeevaart". Eerst als Amsterdam in het verbond der

Hanze-steden omtrent 1370 betrokken werd, wordt de

voornaamste tak van haren handel op de Oostzee voor

haar geopend 4
).

Toen in 1389 hertog Albrecht, die ruwaard was,

erkend werd als graaf van Holland, boden hem bij die

gelegenheid de steden Haarlem 5000, Delft 4000 en

Amsterdam 3000 ponden aan als vrijwillige gift „waaruit,

zegt Wagenaar 5
), het vermogen der laatstgenoemde

stad ten deezen tijde, in vergelijking der twee anderen,

eenigszins is af te neemen".

Ten slotte berichtten de reeds genoemde grafelijke

rekeningen van 1343— 1345, dat de rentmeester Florens

voor zijnen heer, den graaf, eene kogge liet vervaardigen

1) Rek. der Graf.: 1. c, dl. I, blz. 320—321; Frtiin: Verspreide

Geschriften, dl. VI, blz. 169— 170.

2) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 691—693.

3) Brugmans, H. : Opkomst en Bloei van Amsterdam, te Amsterdam,

Meulenhoff en Co., 191 1, blz. 21.

4) Frans v. Mieris: 1. c, dl. III, blz. 251—253; Wagenaar, Jan:

l.c., dl. III, blz. 523.

5) L. c., dl. I, blz. 128.
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en een „baerdze", een soort van oorlogsschip dat met

riemen geroeid werd, veel zeil voerde en naar verhouding

licht was — maar den scheepsbouw, het zeil- en schilder-

werk niet aan Amsterdam, doch aan het oude Dordrecht

en het welvarende Haarlem opdroeg i). Trouwens als

men leest in het handvest van 1342 hoe beperkt destijds

het grondgebied was van Amsterdam 2
) ; hoe zelfs in

1389 het convent der Oude Nonnen aanvankelijk buiten

de gracht der stad als in het open veld — vandaar de

naam „Sinte Mariènvelde" of „Mariënkamp" — gelegen

was 3
), dan kan het gewis niemand verwonderen, dat er

in het oog van Florens te Amsterdam geen scheepsbouw-

meester gevonden werd *) „die het ver genoeg in zijn

vak gebragt had".

De scheiding van Amsterdam van de moederkerk

werd reeds in 1333 door de aanstelling van vier kerk-

meesters voorbereid 5
). Zij verkreeg haar beslag, toen

de parochie-kerk te Ouderkerk vacant was, bij het-

volgend grafelijk schrijven, gedateerd den 5^n Mei 1334 6
).

Guillelmus, Harmonie, Hollandie Comes, ac Dominus Frisie,

universis, presentia visuris, notum facimus, quod nos ecclesiam

parochialem de Aemstelredamme, per se divisam et separatam ab

1) Rek. der Graf.: 1. c, dl. I, blz. 340—343; Huizinga, J.: Over

de oudste geschiedenis van Haarlem, Haarlem, De Erven F. Bohn,

1907, blz. 23— 24.

2) Aemstels Oudheid: dl. IV, blz. 41; id. dl. V, blz. 16— 17 ; id. dl. VI,

blz. 63—91.

3) Bi/dr. v. Haarlem: dl. XXXIII, blz. 120.

4) Gouiv, Jan ter: 1. c., dl. I, blz. 250.

5) Wagenaar, Jan: 1. c., dl. II, blz. 93; Over de beteekenis der

benaming kerk- en armmeesters: Dietsche Warande: jg. 1855, blz.

226—232; Lucius Ferraris: 1. c., i. v. dismembratio, parochia, No. 13.

Le concile d'Orléans tenu au V'ème siècle déclarait que dix maisons

suffisaient pour constituer une paroisse ; en 693 le XVI'ème concile de

Tolède maintenait cette décision. Revue des ijuestions historiques: dl. 44,

jg. 1888, pag. 541.

6) Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 562.
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ecclesiis de Oude Aemstel et Niewe Aemstel, vacantem ad presens

per meram et liberam resignationem ') Magistri Johannis de

Ratinghe, ultimi rectoris ejusdem 2
), Waltero de Dronghele 3

) t

filio quondam Domini Johannis de Dronghele, propter Deum pure

et in elemosinam contulimus et conferimus per presentes, suppli-

cans[tes] vobis, venerabili viro, Domino Archidiacono loei ejusdem,

quatinus ipsum ad dictam ecclesiam admittatis et rectorem insti-

tuatis in eadem, solempnitatibus adhibitis in talibus fieri consuetis.

In cujus rei testimonium litteris presentibus sigillum nostrum

duximus apponendum. Datum in Querceto feria quinta post festum

beatorum Philippi et Jacobi Apostolorum, anno Domini MCCC
tricesimo quarto.

Hetgeen vertaald, aldus luidt

:

Wij, Willem, graaf van Henegouwen en Holland, Heer van

Friesland doen kondschap aan een ieder, die dezen brief zal

lezen, dat wij de parochiekerk van Amsterdam uiteraard afge-

scheiden en gedeeld van de kerk te Ouder- en Nieuwer-Amstel,

opengekomen door den dood of vrijwilligen afstand van Joannes

van Ratinghen, den laatsten pastoor, zuiver om God en tot een

aalmoes hebben opgedragen en opdragen bij dezen aan Walter

van Dronghele, zoon van wijlen Joannes van Dronghele: den

eerwaarden aartsdiaken van het kerkdistrict nederig vragende

hem als pastoor van genoemde kerk aan te nemen en met de

gebruikelijke plechtigheden aan te stellen. En hebben wij aan

dezen brief tot eene oorkonde ons zegel doen hangen. Gegeven

te Quesnoy op Donderdag na het feest der Apostelen Philippus

en Jacobus van het jaar onzes Heeren 1334.

't Is derhalve, gelet op het weinig welvarende van

Amsterdam, alleszins te verklaren, waarom de eerste

pastoors der jeugdige parochie zich zoo gaarne meer

aanzienlijke beneficies zagen opdragen, en elkander met

waarlijk treffende snelheid in de herderlijke bediening

1) In de grafelijkheidsregisters (Rijksarchief, Haarlem, No. 29, fol. 50)

en bij Jan Wagenaar, (1. c, dl. II, blz. 91) wordt hier gelezen »per

mortem vel liberam resignationem".

2) '/Ultimus rector" was gebruikelijk als de pastoor dood of weg was.

Vgl. Bijdr. v. Haarlem: dl. V, blz. 334.

3) Drongelen is een plaatsnaam in het land van Heusden. Geschied-

kundige Bladen: 1906, dl. I, blz. 232.



zijn opgevolgd 1
). Zelfs wijst de vernieuwing van het

hoofdaltaar, waartoe den 2en December 1 369 aan Johan

van Deventer destijds pastoor der Oude kerk, toe-

stemming werd gegeven, op eene bij de eerste inrichting

der kerk betrachte soberheid 2
).

Het grafelijk stuk, waarin de afscheiding van Amster-

dam van Ouder- en Nieuwer-Aemstel ter sprake komt,

dateert eveneens van 1334 en luidt aldus 3
):

Guillelmus Harmonie, Hollandie, Zelandie comes ac dominus

Frisie notum facimus universis, quod nos ecclesiam parochialem

de Out-Aemstel, Trajectensis Dioecesis, divisam et separatam ab

ecclesiis de Aemstelredamme et de Nova-Aemstel, ejusdem Dioe-

cesis, vacantem ad presens per morteni seu liberam resignatio-

nem Magistri Joannis de Ratinghe, ultimi rectoris ejusdem, cum
fructibus, redditibus et obventionibus suis universis ad ipsam

ecclesiam de Out-Aemstel pertinentibus et pervenientibus, dis-

crete- viro Johanni, filïo Giselberti, dicti Jacobs sone, clerico. pure

et simpliciter propter Deum et in puram elemosinam contulimus

et conferimus per presentes. In cujus rei testimonium literis

presentibus sigillum nostrum duximus apponendum. Datum Am-
bianis, feria quarta post festum assumtionis beate Marie Virginis.

Anno Domini 1334.

Dat is:

Wij, Willem, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland, en

Heer van Friesland, doen kond aan allen, dat wij de parochie-

kerk van Ouder-Aemstel, behoorende tot de diocees van Utrecht,

gedeeld en afgescheiden van de kerken van Aemsterdam en

Nieuwer-Aemstel van dezelfde diocees, op het oogenblik open-

gekomen door den dood of door den vrij willigen afstand van

Meester Jan van Ratinghen, den laatsten pastoor: hebben opge-

dragen en opdragen bij dezen met alle vruchten, inkomsten en

toevallige baten, welke tot de kerk van Ouder-Aemstel behooren

en zullen behooren aan den eerwaarden Heer Joannes Gijsbrechts-

zoon, genaamd Jacobszoon, clericus, zuiver en alleen om God en

1) Wagenaar, Jan: 1. c, dl. II, blz. 92.

2) L. c, dl. II, blz. 90—91.

3) Rijksarchief Haarlem : Reg. der Graf. : No. 29, fol. 58 ; Wagenaar

Jan: 1. c, dl. II, blz. 91—92.
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louter tot een aalmoes. En hebben wij ter oorkonde aan dezen

brief ons zegel doen hangen. Gegeven te Amiëns op Woensdag
na Maria-Hemelvaart van het jaar onzes Heeren 1334.

En hiermede beginnen de kerken van Nieuwer-Aemstel

en Aemsterdam hare eigene zelfstandige geschiedenis.

Blijkens de grafelijkheids-rekeningen van 1344— 1345

was in die dagen Jan Hont, „persoenre" van Ouder-

Aemstel. Behalve „van de visscheriên" werd hem ook

„van de smaltienden" geofferd 1
).

„Item van de smaltienden in Aemsterlant. Eerst

Oudaemstel ende Nyaemstel te samen haer Jan Hont:

8 fè 10 se. 8 d.

„Item haren Jan Hont, persoenre van Oudaemstel bi

sinen open brieve van sinen renten van den jare (13)44,

die jaerlics toebehoeren der paepliker provende van

Oudaemstel

:

46 se. 8 d.

„Item van den jare (13)45: 46 se. 8 d.

Opmerkenswaardig inderdaad dat voor den „per-

soenre" tienden of juister gezegd elfden geheven werden.

Want al was de van ouds bij het Joodsche volk

heerschende gewoonte tienden te offeren voor het

onderhoud van den priester door de christenen ge-

volgd 2
), en gingen vorsten als Pepijn de Korte en

Karel de Groote daarin met hun voorbeeld voor en

al werd zelfs het brengen van tienden door Karel den

Groote bij algemeene wet voor zijn rijk verplichtend

1) L.c, blz. 315, 335. 398.

2) Gen.: XIV, 20; XXVIII, 22; Ex.: XXII, 29; Lev.: XXVII,

30—33; Num.: XVIII, 21—32; DoOr.: XII, 6—18; XIV, 22—23;

XXVI, 12- 14; Matth.: XXIII, 23; Luc: XVIII, 12.
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gesteld !) : in ons in ons land daarentegen geraakten

zij over het algemeen in handen van leeken, die

van de opbrengsten der tienden gemeenlijk slechts

een klein gedeelte voor de geestelijkheid der parochie

pleegden af te zonderen 2
). Vandaar dat de op som-

mige dorpen voorkomende „pastoorstienden" het ge-

volg zijn eener bizondere beschikking, niet van een

oorspronkelijk recht op de landen en wateren van hun

kerkvang.

Men had groote of grove tienden, zich uitstrekkende

tot alles wat stengel en halm had : als koren, tarwe,

haver; en kleine of smaltienden zich bepalende tot de

gewassen der boomgaarden, de vruchten van minder

algemeen gebruik en kleine dieren 3
).

Voor den „persoenre" werden in Amstelland smal-

tienden en corentienden opgebracht l
), zooals trouwens

overeenkomstig de gesteldheid van den bodem te ver-

wachten was. Nog in 1755 zong Van Winter terecht,

dat Ouderkerk „roemd' op land- en watervruchten" 5
).

1) Habets, Jos.: Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond,

Roermond,
J. J. Romen, 1875, dl. I, blz. 338—344; Devoti, J.: 1. c.,

torn. I, pag. 503— 505.

2) Verslagen van kerkvisitaticn enz.: pag. 20, 232, 234, 240, 435.

3) Novale tienden werden van novaliën : dat is, van nieuw ontgonnen

landen geheven.

Onder «heergewaden" werden de giften verstaan van een leenman

aan zijn leenheer, destijds bestaande in krijgsgereedschappen, later in

geld of andere zaken. Oudemans: Bijdrage tot een middel- en oud-

Nederlandsch Woordenboek, i. v.

»Deze heergewaden, zegt Hugo de Groot, werden veeltijds in de

uitgifte uitgedruckt, bestaende in een valek, havick, sparwer, zalm,

snoeck, windhonden, sporen, handschoenen, alhetwelck met seecker

geld nae ouder ghewoonte afghekocht kan worden. Inleydingh tot de

Holl. Rec&tsgel., 1631, blz. 96.

4) Eek. der Graf.: 1. c, blz. 266, 309, 316, 379.

5) L. c, ie zang, blz. 25.
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Vervolgens behoorden tot de „papelike proven" 2
) de

inkomsten van landerijen, welke door stichtingen van

parochianen of door de stichters der kerk zelve voor

het onderhoud der geestelijkheid aan de kerkfabriek-

geschonken waren. Zoo ontving in 1334 de parochie-

kerk van Ouderkerk als „papelijcke provende" een

„stuck lant houdende omtrent elf morgen luttel min of

meer" en „streckende van de voor-Aemstel tot Duven-

drecht-waert an" 2
). Blijkens een verkoop-acte van 1486

bezat de kerk een morgen land gelegen „in die Waert-

husen ter Ouder-Aemstel" 3
) ; en in 1551 maakten bij

1) Praebenden: een praebende gaf recht op «ea, quae praebentur,

quae praebenda sunl : dat is, gelijk het in onze midden-nederl. moeder-

taal werd uitgedrukt op zekere «papelike proven", zooals de inkomsten

der pastoors genoemd werden.

Ook de ambten zelve werden «preuve", »prove" en »provende" ge-

noemd, 't Woord is afgeleid van het w.w. «praebere" leveren, ver-

schaffen, bezorgen, of liever 't is daarvan een wisselvorm, n.1. provenda,

ontstaan door vervanging van het voorvoegsel prae door pro. Provende

is alzoo één in oorsprong met provande: annona, stips, stipendium,

alimentum.

Uit de beteekenis voedsel, onderhoud heeft zich de opvatting ont-

wikkeld »het recht tot het beuren van zekere vaste uitdeelingen en

het genieten van zekere voorrechten." Daaruit vloeien dan de andere

beteekenissen voort, als «renten van eene geestelijke stichting", «geestelijk

ambt en de inkomsten daarvan", «plaats in een geestelijk gesticht".

Verdam: 1. c, i. v. ; Bi/dr. v. Haarlem: dl. VII, blz. 138.

«Eerst so sal ie die voirs. kereke [Heemskerk] besitten in alsulker

papelike praebende als Her Hughe, mijn voorvader dar plach te sitten

ende nyet anders darenboven te eysschen mit enighen wille. Bi/dr. v,

Haarlem: dl. IV, blz. 256; id. dl. VII, blz. 103.

«Hij bedacht de praebende pastoralis met een jaarlijksche rente van

een Rijnschen gulden". Bi/dr. v. Haarlem: dl. VII, blz. 113.

2) Rijksarchief Haarlem: Reg. der Graf., No. 52, blz. XXI. Dit

land sinds de Hervorming in bezit der Nederl. Herv. Gemeente te

Ouder-Aemstel, wordt nog op het oogenblik door haar verpacht.

3) Rijksarchief Haarlem : Monum. der Reg. te Amsterdam. Ook dit

morgen behoort op heden nog tot de landerijen der Nederl. Herv.

Kerk te Ouder-Aemstel.
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testamentaire beschikking Jacob Jansz. alias Jacob Leu

en Pieternelle Boudewijns dochter „sijn geèchte wyff"

aan de kerk van Ouder-Aemstel een morgen land

„gelegen in Ruych Wilnis in den saet, daer Ysbrant

Hanengens nu tertijt woent" 1
). Zuert Thadicksz. stichtte

in 1563 „voor zich en voor zijne nakomelingen in de

kerk van Ouder-Aemstel een heylich Sacrament misse,

waarvoor jaarlijks op den ien Mei of 14 dagen daarna

in „vrij suiver geit" een carolus gulden betaald werd.

Als borgtocht verpande hij zijn „huys, erff ende werff"

op „'t hoogh einde" 2
). En volgens van Heussen „trok

de pastorij 39 Rhijnsche guldens van zekere land-

vruchten; als hebbende ses morgen onder Abkoude en

ses onder 't ambacht van Ouwerkerk leggen" 3
).

Over de bezittingen, verbonden aan de in de parochie-

kerk gevestigde altaren, werd reeds in deze Bijdragen

gesproken v
j. Of tot de „papelike proven" van Ouder-

Aemstel het zoogenaamde hoogtijdgeld behoorde, blijkt

niet. Daaronder wordt eene bij de geloovigen heer-

schende gewoonte verstaan om met de hooge feesten

van Paschen, Pinksteren en Kerstmis eene vrijwillige

of eene vastgestelde som als bijdrage voor het levens-

onderhoud hunner geestelijkheid op te brengen. Mij

wil het voorkomen, dat ook deze wijze van offeren,

ofschoon stellige gegevens daaromtrent niet ten dienste

staan, aan de katholieken van Ouder-Aemstel niet on-

1) Oud-archief Amsterdam: Monum. der Reg. fol. III.

2) Rijksarchief Haarlem: Reg. Ouder-Amstel, 1560— 1565.

Onder emphyteusis ecclesiastica, door onze voorvaderen »-oud-eigen"

genoemd, werd verstaan het vestigen van eene kleine eeuwigdurende

rente op een hem toebehoorend huis of erf.

3) L. c, dl. II, blz. 277; Rijksarchief Utrecht: Bisschoppelijk archief,

clerezy, No. 1.

4) Rijdr. van Haarlem: dl. XXXII, blz. 440—452; Veder, W. R.;

1. c, Reg. 1300— 1600, blz. 238.
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bekend is geweest. Immers te Emenesse gelegen in

Gooiland, dat langen tijd met Amstelland verbonden

was, beloven in 1352 de katholieken, dat, indien de

bisschop hun toestemming verleende om een eigen

kerspel-kerk te stichten, zij den parochie-pape, ook

met het aanbrengen van hoogtijdgelden, zouden onder-

houden 1
). En blijkens de Verslagen der kerkvisitatiën

van 1568 was destijds deze gewoonte onder de katho-

lieken nog in zwang 2
).

Van het kapittel te 's-Gravenhage ontvangt in 1492

het St. Pieters-gasthuis te Amsterdam als gunst „dat

de zieken en bedienaars van 't gasthuis vrij zouden zijn

van alle hoogtijdgelden" 8
). Welnu wat te Emenes(se)

en te Amsterdam als een gewoon middel om te voorzien

in het onderhoud des pastoors bekend stond, zal, naar

ik meen, ook door de in de buurtschap gelegen parochie

Ouder-Aemstel geweten zijn. Alleen rijst hier de vraag,

of de hoogtijdgelden, gelet op de in het bezit der kerk

zijnde landerijen, voor het onderhoud des priesters wel

juist noodzakelijk waren.

Verder zullen de „papelike proven" ook te Ouder-

Aemstel bestaan hebben uit de opbrengst der offerande.

Deze gave werd aan den parochie-pape gebracht, naar

aanleiding van het gewijde woord dat „de arbeider zijn

loon waardig is" *) en dat „hij die het altaar bedient ook

van het altaar moet leven" 5
); en geschiedde op Zon-

en feestdagen als bij het offer der Mis het Offertorium

gebeden werd. Dan brachten de geloovigen achtereen-

1) Bijdr. v. Haarlem: dl. XXIX, bl?. 101-102.

2) L. c, pag. 39, 476.

3) Oud/i. en Gest. van Amstelland: dl. II, blz. 242.

4) Deulr.: XXV, 4; Matth.: X, 10; Luc. : X, 7 ; I Car.x IX, 9:

I 7»».: V, 18.

5) I Cor.: IX, 13; Deutr.: XVIII, 1.
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volgens hunne gaven, welke bestonden uit brood, wijn,

honing, olie, koren, enz.

Dit aloude gebruik der kerk bleef in hare ceremoniën

eener plechtige Hoogmis bewaard, wanneer de Sub-

diaken bij het Offertorium zich met de pateen naar den

voet des altaars begeeft, als ging hij de offergaven der

geloovigen in ontvangst nemen J
). Duidelijker nog spreekt

deze aloude gewoonte van offeren zich uit bij de wijding

tot priester en bisschop, als door den eerste bij het

Offertorium der Mis aan den bisschop als offergave

eene brandende kaars 2
), door den laatste twee brandende

kaarsen, twee brooden en twee vaatjes wijn worden

aangeboden 3
).

Onder het volk gold het als eene bizondere eer vóór

te offeren : d. w. z. van alle aanwezigen het eerst met

zijne offergave te mogen opgaan 4
). „Dit komt aardig en

kennelijk-uit, zegt J. A. Alberdingk Thijm 5
), in het

XVe eeuwsche Driekoningen liedeken, waarin bij het

opdragen der giften aan Christus, den Hoogepriester

bij uitnemendheid, van de drie verheven Beêvaartgangers

in het heilig „stalleken" gezegd wordt:

„den een ginck al voor den andere staen

„om dat hy het eerst ten offer sou gaen".

„Hetzelfde maakt ook den grondslag uit van eene

treffende Drie-Koningen legende uit de XVe eeuw. Toen

de drie koningen namelijk hunne schatten geopend

hadden, kwam het er op aan, wie het eerst „opheren"

i) Gravin, M.\ The sacrifice of the Mass, London, Burns and Oates,

1903, introduction XVIII—XIX.
2) Pontificale Romanum: p. III, pag. 273.

3) Pontif. Rom. : p. I, pag. 1 14.

4) Bijdr. v. Haarlem: dl. XXVI, blz. 435—448.

5) De Dietsche Warande: jg. 1855, blz. 225, noot 2.
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(offeren) zoude ; dit kwam den oudste, den grijsaard

toe: maar zie „do het der jung Künig dy grosse begierd,

das er der elter war, dar umb das er des ersten ophert

;

do erfüllet got sein begierd und er ward zu hand grau

(grijs) als er der eltist war, und do sy das sachen, do

hessen sy in des ersten opheren".

Toch is deze zoo schoon-bedoelde gewoonte van

offeren vooral onder de deftige en van adel zijnde

familiên eener zelfde parochie oorzaak geworden van

twist en tweedracht, ja zelfs van doodslag en moord.

Waarvan voorbeelden door pastoor Driessen in deze

Bijdragen werden medegedeeld 1
). Geen wonder derhalve

dat de kerk dit gebruik heel wijselijk heeft afgeschaft.

Tot de „papelike proven" ten laatste behoorden de

hoofdelijke inzamelingen 2
) en vrijwillige grootere of

kleinere giften : accidentalia genoemd 3
), welke bij het

toedienen der Sacramenten of bij het verrichten van

bijzondere kerkelijke diensten door de geloovigen aan

den priester werden aangeboden. Doch ook daarbij zijn

misbruiken binnengeslopen : vandaar dat reeds bisschop

Guy en na hem bisschop Frederik den parochie-priesters

verordende aan de zieken de H. Sacramenten toe te

dienen „zonder eenig geld te eisschen" 4
).

Na de inkomsten eens pastoors moge hier ook even

zijne woning of pastorie ter sprake komen. En dat kan

i) Bi/dr. v. Haarlem: dl. XXVI, blz. 435—448.

2) Verslagen van kerkvisitatïén enz. : pag. 26, 39, 235.

3) Verslagen van kerkvisitatïén enz.: pag. 26, 244, 300, 316. De

kapelaan van Honswijck genoot ook »a communitate caseos et fru-

mentum ac carnes". L. c, pag. 206.

4) Bat. Soera: dl. II, blz. 276; id. La, blz. 318; Vgl. Moll, IV.:

Johannes Brugman enz., Amsterdam, G. Portielje en Zoon, 1854, dl. L

blz. 136—137.
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zoo gemakkelijk en zoo volledig geschieden, wijl indertijd

de Heer Gonnet in deze Bijdragen een schat van

oorspronkelijke bescheiden mededeelde vier Hollandsche

dorpskerken betreffende l
). Naar aanleiding van hetgeen

daarin, ook over de inrichting, het huisraad enz. eener

herderlijke woning terloops ter sprake kwam, vervaardigde

de Heer S. Muller Fz. eene geschiedkundige schets,

die derhalve het voordeel bezit op geloofwaardige ge-

tuigen te steunen. Zoo immers wilde het prof. Fruin

als hij vermaant 2
), „dat eenieder die de geschiedenis

der middeleeuwen met liefde voor de juiste waarheid

bestudeert, gedurig zich zal gedrongen gevoelen van

het algemeene terug te gaan tot de bijzondere gevallen.

Hij zal ondervinden, dat een enkel voorbeeld zoo nauw-

keurig mogelijk te beschouwen het beste middel is om
tot een juist denkbeeld van het geheel te geraken". . . .

De Heer Muller dan schrijft 3
)

:

»Nemen wij aan de hand van onzen vriendelijken gids [den

Heer Gonnet] de pastoorswoning eenigszins meer van nabij in

oogenschouw. Van buiten maakt ze geen schitterende vertooning.

We gaan langs het kerkhof en merken in het voorbijgaan op,

dat de brug over de sloot, die daaromheen loopt en de houten

poort, die door den kerkhofsmuur toegang tot den doodenakker

verleent, hoogst eenvoudig zijn .... Onmiddellijk bij het kerkhof

vinden wij de pastorie, die er met haar rieten dak eenvoudig

genoeg uitziet."

»Treden wij onbeschroomd binnen en maken wij van de ge-

legenheid gebruik om een, wel wat onbescheiden, blik in de

huishouding van een middeleeuwschen dorpspastoor te werpen.

Het aan de pastorie behoorende meubilair is niet rijk. Het bevat

i) De vier tot de Commanderij van S. Jan te Haarlem behoorende

parochiën waren : Heemskerk, Beverwijk, Soeterwoude en Hazerswoude.

Bi/dr. />. Haarlem: dl. IV, blz. 245—297; id. dl. V, blz. 311— 381;

id. dl. VI, blz. I—43; id. dl. VII, blz. 100- 1 55; id. dl. IX,

blz. 161— 260.

2) Fruin, K: Verspreide Geschriften, dl. I, blz. 50.

3) De Gids: 52e jg., 4e serie, 6e jg., 1888, dl. III, blz. 89—91.

3
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vijf bedden met toebehooren van dekens, lakens en kussens —
twee tafels op schragen — geene stoelen, maar toch vijftien

zitkussens, die men op de vaste banken langs den muur zal

gelegd hebben — zeven tafellakens — vijf zilveren lepels, geene

vorken, zoodat de pastoor nog wel gebruik zal hebben gemaakt

van wat het volk nog »Adams vorken" noemt — een eetservies —
tinnen, koperen en ijzeren kandelaars — eenig keukengereedschap

en drie zijden spek, die de overleden pastoor nog in voorraad

had. Doch hoezeer heeft de smaak en de behoefte aan comfort

van den weigestelden bewoner dezen armelijken inventaris ver-

beterd! Betreden wij het »voorhuis", dan vinden wij de wanden

versierd met verschillende »caerten" van Europa, Nederland,

Engeland, Brabant, Friesland en ook kaarten van het H. Land

en van Malta, die in de woning van een lid eener kommanderij

van S. Jan niet behoorden te ontbreken. Vervolgens »caerten van

retorica" »gescreven met carmina ende met proos" '), een wapen-

bord, »tavereeltgens" (schilderijen) met voorstellingen uit de

Romeinsche geschiedenis en »van Magdalena". Ook twee leuning-

stoelen met kussens en een buffet met het daarop behoorende

tinnen lampet en het tafellinnen. De xcamer" is niet minder goed

gemeubeld. De schoorsteen, versierd met een rood schoorsteenkleed

met vergulde bellen, draagt de twee »brantysers" om de hout-

blokken op te stapelen en daarboven ziet men een verguld Maria-

beeld »met rode gardinen behangen". Voor de »nieuwe tafel"

met een tafelkleed gedekt, staat een leunstoel met twee andere

stoelen. Het bed prijkt met een »beddecleet", voor het venster

ziet men een blauw gordijn met blauwe »foeye". Langs de wanden

vinden wij alweer »caerten" en een »schoone crucifix van palm-

boom gesneden", verder »printen van 't werck der apostelen" en

andere »tafereelkens" van »Adam ende Eva" en »van den

goeden herder" in lijsten, ja een paar »costelijcke tafereelen van

albasteren, schilderie ende andere juweelen". Tinnen lepels, wijn-

roemers en xeeckglasen" 2
) bewijzen, dat dit vertrek zoowel tot

woon- als tot slaapvertrek dient. In de keuken zien wij iets minder

nauwlettend rond, doch ook daar vinden wij sporen van zekere

luxe; aan den schoorsteen eengroen »scoorstiencleet", vier vrouwe-

stoelen en een »viercante dronckaert" 3
), fruitschalen, sauskommen

i) Met dicht en ondicht.

2) Eec, edik, r.zijn.

3) Dronkaard'. Waterput, drenkplaats in het veld waar koeien en

peerden drinken en waar men water haalt als 't elders ontbreekt, ir.

abreuvoir. Aldus Westvlaamsch Idioticon van de ïio, Cent. 1892.
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en andere tinnen tafelgereedschap, dertien van de ons welbekende

aarden kruikjes met tinnen deksels en het »swarte kannebert"

om ze op te hangen, een »ront caesmantgien", het met snijwerk

versierde »mangelbert" '), en zelfs daar aan den wand een >was

tavereeltgen" : eene voorstelling met beeldjes van heiligen in was,

zooals wij ze zouden hebben van gips. Een vluchtigen blik werpen

we in den kelder, waar we de bierstellingen 2
), het spinrokken

van de meid, en drie en twintig »rode tafelborden" opmerken als

bewijs, dat de luxe van het tinnen tafelgereedschap de oude mode
van houten borden nog niet geheel verdrongen had, maar dat

het eten van »tafelbrot" 3
) toch reeds verouderd was. Ook de

zolder levert ons weinig merkwaardigs, wij vinden er alleen »vier

banckens daer men boeken op mach setten" en verwonderen ons,

dat de laatste bewoner der pastorie zoo weinig studielust heeft

bezeten, dat hij zijne trouwens ledige boekenkasten naar den

zolder verbannen heeft. Eindelijk het ^achterhuis" : het bevat het

grove keukengereedschap en brengt ons daardoor tot het ver-

moeden, dat daar onder den schoorsteen met het »roode foeytgien"

eigenlijk de kookplaats is. Het meubilair van dit vertrek zal U
niet interesseeren ; alleen wijs ik U op de »twee witquasten" ten

bewijze, dat de veelgelaakte witte kamermuren reeds in de i6« eeuw

den boventoon voerden'»). De deur van het achterhuis brengt ons

in den tuin, waar wij een grooten boomgaard vinden, door den

vorigen pastoor behoorlijk opgehoogd en met nieuwe vrucht-

boomen aangevuld. In den hoek zien wij de schuur, wel voorzien

van turf en hout, dat de pastoor maar voor het afhou wen heeft

in het bij de pastorie behoorende boschje."

»Wij hebben in het geheele huis geene kasten opgemerkt: voor-

zeker zijn er in den muur der slaapkamer bergplaatsen geweest,

die onze opmerkzaamheid niet getrokken hebben. Wij kunnen

slechts vermoeden, wat daarin geborgen is, maar als wij een blik

i) De handmangel onzer voorouders.

2) 't Is wel aardig hier op te merken, dat een pastoor in de l8de eeuw

tot zijn «eerelyck onderhout" rekende: «The en suyeker, dat ghe-

bruyekende bij maniere van medecijnen, als eenen pastor ontstelt is

door het predicken ofte vergheleghene berechtinghen ghedaen te hebben,

maer uytsteeckende : L. I, 10, O." De oude Tijd: 1870, Haarlem,

A. C. Kruseman, blz. 152.

3) Sneden grof brood, waarop men het warme eten plaatste.

4) En blijkens een inventaris van een pastoors-huishouden nog in

de 18de eeuw in zwang waren: »Alle dry jaeren het huys heel te

witten, moetende de costen twee pond grooten bedraeghen, ider jaer

:

L. O. 13, 4. De oude Tijd: 1870, blz. 151.
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in de testamenten der pastoors werpen, dan mogen we gissen,

dat de inhoud zeer de moeite van het doorsnuffelen zou beloond

hebben. Wij zouden daar zeker een aardig sommetje aan allerlei

geldspeciën gevonden hebben, dat volgens het bijgevoegde briefje

wel 1100 goudguldens bedroeg, zorgvuldig in een kistje wegge-

sloten, dat ook nog verschillende eigendomsbewijzen bevatte.

Verder een »drincknoot" ') en een houten kop, beide met zilver

beslagen — gouden ringen — paternosters van rood koraal en

git, met verschillende »silveren tec-ckenen" en gouden kruisjes —
fluweelen en satijnen ariemen" (gordels) met gouden sloten —
een zilveren »tantstoocker", zilveren lepels en andere kostbaar-

heden meer."

«Inderdaad het pastoraat aldaar moet winstgevend geweest zijn!"

Zoo oordeelt Mr. Muller; maar niet alle pastoors

konden zich als die der „vier parochién" door den Heer

Gonnet behandeld, Heeren of Commandeurs noemen

der Commanderij van St. Jan te Haarlem.

Volgens het aloude Friesche- of aesdomsrecht, hetwelk

in Aemstelle al vroegtijdig inheemsch was 2
), bestond

het dorpsbestuur van Ouderkerk uit schout en asingen,

waarbij de schout het gezag vertegenwoordigde van den

graaf of van dengene, op wien het grafelijk gezag was

overgegaan ; en de asingen het gezag der geheele

burgerij. Aan den schout was de leiding der rechtspraak

opgedragen ; de asingen stelden het vonnis voor, dat

door de buren gewezen werd. Naast de asingen komen

te Ouderkerk ook „poorters" voor, die de asingen in

hun arbeid ter zijde stonden en r raden" genoemd

i) *Een note daer men uut drynkt" Verdam: Middelned. Woordenb.,

IV kol. 2554.

2) Vgl. dl. XXXIV, blz. 394. Vooral op het punt van erfrecht bestond er

htsschen het Friesche en het Frankische recht een belangrijk verschil. De

Friesehen volgden den regel : het naaste bloed erft het goed: bij de

Franken daarentegen gold als rechtsregel : het goed moet gaan naar de

zijde, vanwaar het gekomen is. Hooghe, Romijn de: Spiegel van Staat

des Vereenigde Nederlands, dl. I, blz. 398— 403.
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werden. Reeds in het begin der veertiende eeuw hadden

de poorters van Ouderkerk eenig grondbezit 1
), hetwelk

zestien morgen besloeg en tusschen het Banken-meer

en den Amstel gelegen was. Immers in 1356 doet

Hertog Willem van Beijeren kondschap 9
) „aan alle

luyden, dat voir ons quam Willem uter Camere

ende ons opdroeg tot Ghise Alen Claeszoon behoef

sestien morgen lants, die men hiet die Poirterweyde

liggende bij den Ouderkerke tot Aemstel". En wederom

in 1356 heet het 3
), „dat Willem uter Camere ter rechte

leene wert opgedraagen sestien morgen lants die men

hiet die Poirterweyde, liggende bi der Ouderkercke tot

Aemstel". In 1358 bekent graaf Albrecht 4
) „aen alle

luyden, dat in rechten lijftochten aen Alyt Dirx Vriesen

dochter, Ghisens wijff", verleid is geworden „sestien

morghen die geheten sijn Poirterweyde ende gelegen

sijn by den Ouder-Amstel".

Maar in de vijftiende eeuw komt er in de stukken,

waarin „poirterweyde" ter sprake komt, eene nadere

bepaling omtrent hare ligging. Zoo wordt in 1405

„poirterweyde" gezegd 5
) „gelegen [te zijn] tussen de

Banckens-meer ende den Aemstel". In 1540 doet Karel

de vijfde kond 6
)

„aen allen luyden, dat wij verliet

ende verleent hebben mit desen onsen brieve Jan Bout

Claesz. een stuck lants, geheeten Poiterweyde, gelegen

ter Ouder-Aemstel tussen die Banckens-meer ende die

Aemstel." Blijkens een verleibrief van 1553 bepaalde

dezelfde Karel 7
) „dat voir poirterweyde, gelegen tussen

1) Rek. der Graf.: 1. c, dl. I, bh. 7.

2) Rijksarchief Haarlem: Reg. der Graf., No. 30, fol. 90 v°.

3) Rijksarchief Haarlem: Reg. der Graf., No. 31, fol. 70.

4) Rijksarchief Haarlem : Reg. der Graf., No. 40, fol. 22.

5) Rijksarchief Haarlem: Reg. der Graf., No. 70, dl. II, fol. 26 v c

6) Rijksarchief Haarlem: Reg. der Graf., dl. IV, tol. 15.

7) Rijksarchief Haarlem: Reg. der Graf., No. 65, dl. II, fol. 20.
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Banckens-meer ende den Acmstcl, hulde, eedt endc

manscap" gebracht moest worden. En in een verkoop-

brief van 1594 wordt „poiterweyde" beschreven 1
), als

gelegen „aen den Aemsteldijck, van den Aemstel af

tot aen Pancrasmeer [Bancken-mcer] toe".

En deze „sestien morghen" kunnen het eigendom

niet geweest zijn van poorters uit Amsterdam, dat sinds

1300 tot stad was verheven. Want juist volgens het

handvest van Guy behoefden de poorters van Amster-

dam nergens van hunne goederen belasting te betalen,

tenzij deze „binnen Aemstelredamme" gelegen waren 2
).

Hetgeen echter in 1308 van „poirtenveyde" wel ge-

schiedde 3
).

Het aloude Friesche aesdomsrecht werd voor Amstcl-

land in 1387 (1388) afgeschaft in het groot-handvest

van den Ruwaard Albrecht van Beijeren, gegeven aan

Gooiland en Amstelland, waaronder Ouder- en Nieuwer-

Amstel en Amsterdam begrepen werd 4
). Voirt die van

der Ouder-Amstel ende van der Nieuwer-Amstel, daer

sullen die asinge ende heemraders afwesen, ende sy

sullen schepenen hebben, gelyck anderen dorpen in

onsen landen voorschreven ende tot sulcken recht staen

ende schouwen als anderen schepenen schouwen". Voorts

i) Veder) IV. R.\ Het archief van de gasthuizen te Amsterdam,

1594, Juli 22. Over het Bancken-meer : zie mijne studie De buitenplaats

Oostermeer, blz. 32— 34.

2) »Ende waer datter poerteren goed geleghen es, dat en sal nerghen

en ghien onghelt ghelden, dan binnen Aemstelredamme." Handvest van

Guy. In het handvest van Willem IV (1342) werden aan dit privilegie

eenige nadere bepalingen toegevoegd.

3) Rek. der Graf.: dl. I, blz. 7.

4) Frans ?•. Mieris: l.c, dl. III, blz. 484 --487. Terecht merkt prof. Fruin

op: 1. c, dl. VI, blz. 319: »Wat Waterland en Amstelland aangaat,

ook daar vooral zijn de handvesten kort en onvoldoende, en de costumen

in betrekkelijk laten lijd te boek gesteld en niet dan met groote om-

zichtigheid bij het voorstellen der aloude gebruiken te raadplegen."
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werd in dit handvest door Albrecht bepaald, dat de

schepenen binnen de steden en op de dorpen door hem

of door zijn baljuw zouden gekozen worden „also vele

alst costumelyck is op onser Vrouwen-dach te Licht-

mis" ; en dat „binnen steden of op dorpen daer die

saecken geschiet zijn" „recht en vonnisse" gedaan zou

worden. Straffen en boeten werden door hem vast-

gesteld „van dootslagen" „hantdadigen" 1
), „leemte",

„coorwonden", „vredebraecke", „dingstooringe" *) en

„huisstorminge" : maar zelf zou hij vonnis vellen over

deze zeven zware misdaden : moord, moordbrand 3
), ver-

krachting, raeroof' 4
) ende die hem [zich] tegen onse lijf

settede met wapender handt ende die misdede binnen

den raesloot [ringsloot] van onsen Reijgerbroeck ter

Ouder-Amstel ende aen onsen konijnen van Goylant".

En zouden er soms „eenige puncten of breucken" zijn,

welke in zijn handvest niet aangeroerd noch beschreven

stonden, dan zal men die „berechten na der besten

reden, nae der handtvesten, nae keuren, nae rechten

ende oude costumen der stede of landts daerse ghe-

schien" 5
). Eene bizondere gunst werd verleend aan die

i) Mishandeling.

2) Verhindering brengen in den goeden loop van het gerecht.

3) Brandstichten, waar menschcnlevens gevaar bij loopen.

4) «Dat is te versteen, so wie eenen doden beroefde en tsijn nacm,

of so wie enen doden wt onsen lande in een ander lant voerde, of die

yement van der galghen of van eenen rade naem buten oerlove van

ons of van onsen bailliu, of de wye dat kerken of enighe goedshuyse

beroefde." Frans r. Mieris: 1. c, dl. III, blz. 482.

5) De steden en dorpen van Amstelland en Gooiland beloven de

keuren van Albrecht na te komen *behoudelijken de handtvesten",

welke zij van hem of van zijne ouders ontvangen hadden. Frans v
m

Mieris: l.c., dl. II, blz. 668— 669. Welke afzonderlijke handvesten

Ouderkerk ontvangen had, weet ik niet. Maar opmerkelijk is het, dat

de handvesten van 1387, 1342, 1323 en 1300 elkander slechts aan-

vullen en verduidelijken.
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van Nieuwcr-Amstcl ; want was het in het algemeen aan

niemand geoorloofd beesten te weiden op „den Zeedijck

of in den Riedt Uterdyck" tusschen Amsterdam en

Muiderberg „uytgeseijt die geringhde verekens" 2
) : aan

die van Nieuwer-Amstel werd toegestaan den Amstel-

dijk, het oude Loopveld en de Kerklaan af te grazen.

En in hetzelfde jaar werden de steden en dorpen van

Amstelland van hunne verplichting ontslagen dijkgeld te

betalen in de onderhoudskosten van den Zijperpolder 2
),

gelijk reeds met Schieland en Rijnland gebeurd was 3
).

Later toen de belangen der stede en dorpen van

Amstelland niet meer onderling gedeeld werden, maakten

de dorpen Ouder- en Nieuwer-Amstel en Diemen hunne

eigene ordonnantie of willekeur, welke jaarlijks in de

kerk werd voorgelezen, opdat er niemand onwetendheid

mede kon voorwenden. Deze willekeur van 1550 blijft

eene niet onaardige bijdrage, hoe op het einde der

middeleeuwen kerk en staat elkander nog steeds in

hunne wederzijdsche roeping ter zijde stonden.

1) Wat «geringde verekens" zijn, wordt verklaard door eene keur

uit de 14e of in het begin der 15e eeuw, waarin verboden werd varkens

te houden »die stadelic [voortdurend] bij der strate gaan, wtgeset [behalve]

dat Sinte Anthonys ende Sinte Cornelys moghen stadelike houden elcx

twee verkene, gaende wail gheringet mit bellen ende elc verken een

oir afgesneden. Dats te wetene, Sinte Anthonys twie verkene elcx hoir

rechter oir ende Sinte Cornelis twie verkene elcx hoir luchter oir af-

gesneden. Ende zo wes verken men wil offeren Sinte Anthonys ofte

anders eenighen heylighen, die sal men eersten leveren denghenen, die

't bevolen is van dier heylighen weghen, eer men ze laet gaen."

Wage?iaar, Jan : 1. c, dl. I, blz. 30.

Varkens houden deed in dien tijd bijna iedereen. Geen stad of zij

bezit eene keur, verbiedende die dieren, zonder toezicht, te laten rond-

loopen. 't Moet er in die dagen in Amsterdam's straten nog landelijk

hebben uitgezien ; en dat ondanks het volgens ter Gouw bestaande

«levendig verkeer"! L. c, dl. I, blz. 310 env.

2) Frans v. Mieris: 1. c, dl. III, blz. 510.

3) Frans v. Mieris: 1. c, dl. III, blz. 500.
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ACCOORD VAN DE DRIE DORPEN, TE WETEN OUDER-
AMSTEL, NIEUVVER-AMSTEL EN DIEMEN — EN DE
WILLEKEUREN — BIJ HUN LIEDEN GEMAAKT ').

In nomine Domini, Amen. Ter eere Gods almagtig ende ter

alderglorieuster ende victorieuster keyzerlijken Majesteyts Caroli

Quinti semper Augusti, konink van Germanien, Castiljen en Grave

van Holland etc. onzen genadigsten lieven Heere, dat 20 jaar

sijns keyzerrijks, tot vordernis van de justitie ende welvaart,

profijt, nutschap, ende onderhout der onderzaten, om alle abuysen

ende misbruyken of quaede gewoonte aff te stellen ende te obser-

veeren, zijn op dato van dezen de drie dorpen van Amstelland,

als Diemen, Ouder-Amstel ende Nieuwer-Amstel etc: vriendelijk

te samen overkomen ende eene vaste onverbreekelijke ordon-

nantie, willekeuren, accoord ende eendragt te samen gemaakt,

ordineeren, statueeren, disponeeren, kennen ende willekeuren on-

verbreekelijk noch mits deezen in kragte als boven, ende dat bij

advys, wille ende consent van den eersaemen, wijzen en zeer

discreeten offiecieren als Jacob Meuwers Bicker 2
), der keyzerlijke

Majesteyten Bailluw van Amstelland ende Cornelis SybrandsBuyk 3
)

als ambagtsheer van wegen der stad Amsterdamme over Nieuwer-

Amstel etc. ende ook bij advys van deeze drie dorpen voorsz. haar

regenten, waarsluyden, buurmeesters, wethouders, ambagtsbe-

waarders, ouderdom ende rijkdom, den gantschen gemeente van

deze drie dorpen voor haar ende haar successeuren offte nakommers

als hierna verklaard word.

In den eerste soo wi vaart metterwoone uyt Ouderkerk in Van exurt te

Diemen off Amsterveen ofte hylikt uyt Ouderkerk in Amsterveen betalen.

off Diemen, ende uyt Diemen off Amsterveen metterwoon vaart

i) Oud-Archief Amsterdam: L. O. 5, No. 16. Van dit stuk berust eene

zeer slordig-genomen copie op het Gemeente-Archief van Ouder-Amstel.

Reden voor ons om het hier geheel op te nemen.

2) Jacob Meeusz. Bicker was de zoon van Claes Jacobsz. Bicker, die

van 1530— 1546 baljuw was van Amstelland, Waterland en den Zee-

vang. Hij volgde in 1546 zijn vader als baljuw op; vervulde dat ambt

tot 1567 en was getrouwd met Claertgen Hendricksdr. Scholten.

Elias, J. E.: De Vroedschap van Amsterdam, 1578— 1795, Haarlem,

Vincent Loosjes, dl. I, blz. 181— 182.

3) Bi/dr. v. Haarlem: dl. XXII, blz. 253, noot 2 ; Cornelis Sybrantsz.

Buyck was gehuwd met Weyn Claesdr. Hun zoon Cornelis Buyck

Cornelisz. was de vader van Mr. Jacob Buyck, den laatsten pastoor

der S. Nicolaaskerk te Amsterdam. Jaarboekje van Alberdingk Thijm:

jg. 1891 ; Fruin; 1. c, dl. III, bl. 1 env.



42

in Ouderkerk of hylikt nvt I Hemen en Amstelveen in Ouderkerk

off imand eenige onroerende goederen verkogte ende de penningen

droegen of brogten uyt de eene jurisdictie in den anderen, dezelve

zullen geven in de exure, te weten van leggende erven ende

staende getimmert over ende weder over, van elke hondert caroli

guldens eens derde halve Carolus guldens, te weten en te verstacn

van eiken reinsgulden een halve stuyver ende alle drijvende ende

dravende goederen sullen altijd vrij en vrank van exure uytgaan

als van outs geweest is ende gewoonlijk is, wel verstaande zoo,

waar deze drijvende of dravende goederen inkomen, zullen daar

altijd afgeven zoo lange zij daar woonen als nareden behoren zal

ende vorders niet.

Draaybonun. Item voortaan zullen deze voorsz. drie dorpen mogen stellen

elk in haare jurisdictie draaybomen op haere dijk en heerewegen,

notwegen ende zeeburg, die zij ondersaeten tot haare grote kosten

ende lasten jaarlijks moeten onderhouden ende dees draaybomen

zooveel te stellen als hun luidens lands oirbaer, nut ende profijt

zullen wezen ende goeddunken ende deze draaybomen over ende

weder over, malkanderen vriendelijk te openen ') ende ook de

rijsende man op bequame tijden als zulks geschiet in voorsz.

tijden daar draaybomen nu staande zijn, zonder eenige zwarig-

heyd daar over te maken ofte eenige gaven ofte profeyt daar aff

te begeeren offte ook te eyschen.

Ten tien uuren Ordonneeren voorts deze drie dorpen als boven dat men nu

te rechten te voortaan na Lichtmisse toekomende ende altijd duurende, alsdat ige-

zittcn. lijke schout met zijne scheepenen zijn recht ende vierschare spanne

ende bannen als recht is, soodraa de klokke tien slaat, voor de

middag, op 't verbeuren elke schepen, die tijd niet present zijnde

zonder merkelijke oirzaeke een schelling groot vlaams, ende dat

bij goeddunken van schepenen, ende of't waar zaeke, dat imand

van de schepenen den schout eerst oirloff gevraagt hadde, uyt-

genomen Bailluw's regt, of dat de Hoogheyd van den Keyzer

aangaat, zal buyten dese breuken wezen ende dan van tien uuren

aan met de Justitie te procedeeren ende voortgaan zonder pou-

i) Aan dat «vriendelijk openen'' heeft later wel eens wat gehaperd.

Want den l8en November 1621 werd namens de Staten van Holland

door den baljuw van Amstelland »aen die tegenwoordigh bewaeren de

sleutelen van de boomen aen den Aemsteldijck" met nadruk aangezegd

de draaiboomen voor de Portugeesche Joden bij hunne begrafenissen

te openen.

Henriquez de Castro, D.: Keur van grafsteenen op de Nederl.-Portug.-

Israël. begraafplaats te Ouderkerk a.d. A instel, Leiden, 1883, E. J. Brill,

blz. 43, Bijl. J.



43

sceringe ende ophouden offte delay te zoeken ter tijd parthijen

regt begeerende gedaan zullen hebben, ende gedaan zijnde zal

men oirloff geven ende men op dien dag geen rechten meer

houden, en zoo wie hem versuymt aan 't recht zijn zaken te

vorderen in 't rechthuys wezende off zittende, deselve zal de

naaste rechtdag wederkomen.

Item nu de schouten ten 10 uuren int regthuys twee of meer Zoo den schout

schepenen hebbende ende den schout dan delay zoekende om ten IO uurcn

, , ...... , peen vierschaar
den lesten man ende zijn recht en vierschaar met aanvaarden,* u mo<ren

zullen dan dezelve schepenen present zijnde gcoorloft wezen schepenen

om't huys te gaan tot den naasten regtdagh sonder eenige breuken wederom naar

te geven. huh Zaan '

Item ordonneeren voorts in kragte als boven dat men voortaan Vonnissen te

na Lichtmis toekomende ende altoos den scheepenen van dezelve registreeren.

dorpen niet gehouden zullen wezen nog haare nakomelingen,

eenige heug offte heugenisse te dragen van eenige geweezene

vonnisse groot of kleijn, die bij hun lieden offte eenige nakome-

lingen uytgewezen zullen werden, maar zullen eiken dorpe van

dezen ende wethouders gehouden wezen te ordineeren eenen be-

kwamen gezwooren klerk, die 't hen belieft, die zyluyden dat

register zullen belasten ende bevelen dat te bewaren ende zorg

daarvoor te dragen, welke klerken gehouden zullen wezen alle

gewezene vonnisse te boek te stellen, tot kosten van parthijen

ende de clercq zijn behoorlijk zalaris daarof te ontfangen van nu

voortaan te hebben van elk gewezene vonnisse ofte wetschouw

of welke keur te boek te stellen van elk een halve stuyver van

elke klagte te teikenen een oortgen tot lasten van dien 't ver-

soekt, ende zoowat bij de clercq uit register is getekent op

correctie ende audiëntie van schepenen ende gerechte eens opge-

lezen, zal men altijd authentieq houden ende onderhouden, ende

wat ongetekent is, zullen schepenen altijd of ontlast wezen.

Item zoo zullen de clereken ofte secretarissen bij de wethouders Secretarissen

geordonneert van nu voortaan elk in heur jurisdictie niemands mogen in haare

woord mogen voeren voor de justitie ofte rechtbank off partijenjurisdictie geen

te scheijden als regt is, op privatie van haar officie ten waere voorsprake

zaeken, dat zij met schepenen vonnisse door oorzaake daartoe wezen.

geordonneert ende ingesteld zullen worden ende anders niet.

Ordonneeren voorts dat men nu voortaan geen gelag zal houden Niet te drinken

of zal drinken in den regtbank onder den tijd dat men de Justitie in den recht-

administreed, nog dat niemand zal mogen komen met eenige bank.

kannen in de bank om imand drinken te geven op de verbeurte

van elx elke reijse vier/twee stuyvers, zoowel die daar in de bank
drinkt als die daar tapt of schenkt, maar die daar lust heeft mag
zijn honger ende dorst voort gerecht off na het gerecht wel
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matelijk koelen, ende dit al te samen tot correctie of goeddunken

van schepenen.

Niet te tappen item zoo zal men in deeze drie dorpen van nu voortaan onder

onder den gods- de Hoogmisse, sermoenen offte andere godsdient en niet mogen

dienst. eenig gelag drinken op heijlige dagen van de ingesetenen ende

dat tot correctie van den officier zoowel van de tappers als van

de drinkers eiken reysen als zij van de officieren ofte zeijnen

substituit zullen worden bekeurt, tapper ende drinker elk voor

een schelling groot vlaams te verbeuren '), uytgenomen de rijsende

rnan, als na 't placaat van de keyzerlyke Majesteyd geordonneert,

verboden en gepubliceert als blijkt, ende elk officier zal de onder-

zaten straffen in zijn eijgen jurisdictie zonder genade off simulatie,

die hij daarin vind ende anders niet, welverstaande ende uyt-

genomen imand van dezen schouten, die gemeenlijk altijd tappen

ende herberg houden zelfs met haare familien overtreders waren

van dezen articule ende tapten ende lieten tappen onder den

godsdienst als boven, zullen de schouten verbeuren eiken reijse

elx twee schellingen grooten vlaams.

Ende de kerkmeesters indertijd de keuren van de schouten

ontfangen kost ende schadeloos inwinnende, de eene helft voor

de kerk en de andere voor de armen huyszitten.

Niet te mogen Ordonneeren voorts in kragte als boven dat hem niemand van

vissen. nu voortaan hij zij wie hij zij off van wat qualiteijt, vervorderen

zal te komen visschen binnens lants in dezen goeden luyden

weteringe, watergangen off slooten, met eenige werpnetten met

den schakels of ander visgereedschap, op, off in, off van de goede

luiden haar land, off bruykers daar zij voormaals de modder en

i) Indien ter plaatse aan deze verordening de hand is gehouden,

dan heeft dit ongetwijfeld tot de godsdienstige viering van den Zondag

het zijne bijgedragen. Want uit de Verslagen der Kerkvisitatiïn te

Huysen, pag. 406, te Hellevoet, pag. 329 en te Mijdrecht pag. 423,

blijkt maar al te zeer, hoe herbergbezoek »sub divinis" verslapping

in het godsdienstige had teweeggebracht ; zelfs werd aan den proost van

S. Jan het voorstel gedaan om een mandament uit te vaardigen inequi

caupones aut tabernarii alicui cerevisiam aut vinum promant tempore

divinorum" (pag. 424). Door den koorbisschop was dat reeds gedaan

(pag. 474). Maar ook die maatregel gaf weinig hoop op verbetering, daar

de geestelijkheid zelf zich aan onmatig gebruik van »vinum et cerevisia"

schuldig maakte. De Verslagen der Kerkvisitatiïn zijn voor haar op dat stuk

als eene doorloopende aanklacht: 1. c, pag. 29, 36, 54, 60, 65, 70, 80,

82, 89, 99, 100, 118, 143, 149. 15°. *57i 159. 162, 165, 167, 192,

193, 199, 202, 207, 20S, 245, 246, 248, 249, 251, 262, 267, 268,

300, 301, 309, 316, 331, 332, 333, 334, 338, 342, 346, 388, 421.
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de slik met die netten optrekken int gras, koorn ende riet, daar

zij de onderzaten ende de bruykers zeer interesseeren ende be-

schadigen, dat niet wel te lijden staat, zullen daaromme al zulke

overheden eiken reijsen verbeuren bij dage vijfftien stuyvers met

haare netten ende visgereedschap, ende bij nagte tot het visge-

reedschap vijff schellingen groten vlaams, ten ware zaeke, dat

eenig van deeze binnelants vissers zulxs van de eijgenaars ende

gebruykers van die binnenwateren te voren gegunt of geoorloft

waar ende anders niet.

Item voorts dat niemand en zal nader mogen komen aan't ge- Een roede

rechte in de regtbank op een roeden lank of binnen alzulke lengte van de

termeijnen als de schouten binnen haare huysen aan de vierscharen gerechte ie

zullen ordonneeren op de verbeurte elx elke reijsen twee stuyvers blijven.

uytgenomen die aan't gerecht geeyst word ofte voor 't gerecht

agerende zijn.

Ordonneeren voorts zoo wat dronken koopmanschappen in dronken J 'an dronken

gelagen off waarschappen in de herberge of andere plaatsen in coopman-

de Jurisdictie van deze drie dorpen geschieden, 't zij waar 't ge- schappen zal

vallen mag ofte wat persoonen uytheemse ofte ingesetenen met men 's anderen

onze ondersaten dronkenswijze handelde te zamen off koopman- daags met de

schapten, deselve coper off verkoper zal 's anderen daags voor wijnkoop aff

twaalff uuren op de middag voor schepenen of andere bequame mogen.

mannen met de wijnkoop af mogen gaan, zoo verre hij berouw

heeft, ende is't dat zij bijde berouw hebben, zal de wijnkoop halff

en half wezen uytgenomen ende uytgesondert zoo wat bij arbiters

ende discretie van goede nugtere luiden word gedaan ofte door

executie ofte decreet, of in 't becken, bij de brandende kaarsen

word opgeveijlt ende verkogt zal altijd zijn volle effect sorteeren

als van outs gewoonlijk is, elk zie wat hij koopt ende meijnt.

Item dat scheepen voortaan tot versoeke van parthijen kosten Tot taxatie

zullen toewijzen na gelegenheijd der saeken ende moderatie van kosten wijzen.

schepenen.

Item zoo het een oude deugdelijke usantie is ende gewoonte of

landrecht voormaals is geweest als privilegiën, dat de eene huys-

man offte buurman in een dorp ofte Jurisdictie 't samen wonende

offte resideerende malkanderen in haar persoonen nog goederen

buiten die Jurisdictie off residentie of woonstede niet mogen

arresteeren off bekommeren nog bij rechte aanklagen off op haar

goederen spreeken dan elk in zijn zelfs dorpe off Jurisdictie daar

zij te zamen woonachtig zijn, ten ware dat se suspect de fuga

waren of bankeroet te werden op welke gevalle de een de ander

off haare goederen zullen mogen arresteeren ende anders niet op

verbeurte van elke reyse van den overtreders tien 's Heeren ponden.

Consenteeren ende ordonneeren deeze drie dorpen voorsz. in
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kragte als boven ditzelve voorhaalde artikel naar oude ordonnantie

in zijn effect te blijven met authorisatie ende ratificatie voor haar

ende haaren sequenten.

Publicatie van Item soo sullen de officieren van deze drie dorpen na Licht-

de ordonnantie, misdag eerst komende ofte eenen anderen bekwamen dag gehouden

wezen deze voorgaande arliculen te publiceeren, lezen off doen

lezen ende uyt te roepen elk in zijn kerke '), ende zoo voorts

jaarlijks achtervolgende off 't noot zij, opdat niemand ignorantie

mag pretendeeren, zonder alle arg en list zijn hier ordonnantien

ende factoors af geweest van den dorpen van Diemen, de eerzaeme

Gysbregt Heindrixe en Diert Pietersz. waarsluiden, vervangende

haare meede consoorten, schotgaarders als Jan Oase, Gerrit Brants,

Pieter Dierten met Harmen Jacobs.

Vervangende heure schepen en regenten ende gemeente met

haare nakomers van die van Ouderkerk, de eerzaeme discrete

Dirk Jansz. Heijn en oude Lambert Pietersz., Jan Gerritse van

Kamerick waarsluiden, vervangende Cornelis Tymans heur con-

sorten met Gerrit Jacobs schepen, hen lieden sterk makende voor

haar schepen, regenten en gemeente met haare nakomers; van

die van Amsterveen de eerzame Roemer Rouwers, Jacob Willems

waarsluiden, Claas Claze Click, Cornelis Willems met Symon

Cornelisz. schepenen, vervangende haar meede scheepenen, regenten

ende gemeenten met haare nakomers.

In't eerste geordonneert ende geproponeerd ter Ouder-Amstel

in schouten huys bij de gecommitteerden van Ouderkerk ende

Diemen tot believe ende mede consent van die van Amsterveen

den gen dag Jan. 1550, en ten volle besloten, overgegeven, belieft,

vastgesteld en onverbrekelijk goedgekeurd door de voornoemde

drie dorpen van Amstelland te Nieuwer-Amstel, waartoe en waarbij

getuigen waren de eerzame Pieter Arendsz., Cornelis Gerritsz.,

Jacob Laurensz. en Jacob Lambertsz. custos en secretaris aldaar

ten huize van voornoemden Cornelis Gerritsz. in het jaar onzes

Heeren 1550 op den laatsten dag van Januari omtrent twee uren

na de noen, zonder erg of list in kennisse der waarheid van dezen.

En opdat bovenstaande zijn uitwerking, kracht en gezag zal oefenen,

i) Dat uitroepen en bekend maken in de kerk van burgerlijke aan-

gelegenheden was destijds veel in zwang. Frans v. Mieris: l.c, dl. II,

blz. 103; Verslagen van kerkvisitatiën : pag. 31, 33, 37, 41, 315.

Zoo werd zelfs het «mandament en placcaat" van 15 15, waarbij

1'urmerend, Purmerland, llpendam en Neck van Waterland afgescheiden

en gevoegd werden aan het graafschap van Egmond, uitgeroepen en

gepubliceerd » openbaar in de kercke en ten plaatsen daar men gewoon is

uyt te roepen en te publiceeren." Historie van II 'aterland'. 1. c, blz. 64—67.
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en voortgang van de minste tot de meeste artikelen gehouden en

onderhouden zal worden door ons en onze nakomelingen te allen

tijde: zoo hebben wij Jan Jansz., weleer schout van den Bijlemer en

Jan Willemsz. van Diemen — nu schepenen in Diemen — uit

bijzonderen last en bevelen onzer medeschepenen, regenten en ge-

meente onzes dorps, onze zegelen aan deze ordonnantie gehangen.

En wij Jacob Pietersz. en Gerrit Jacobsz. schepenen te Ouder-

Aemstel hebben mede door bijzondere bede en bevel onzer mede-

schepenen, regenten, ambachtsbewaarders en gemeente, ons zegel

insgelijks onder deze willekeur en ordonnantie gehangen. En wij

Claas Claesz. Click en Cornelis Willemsz. schepenen te Nieuwer-

Amstel door vriendelijke bede en bijzonderen last onzer mede-

schepenen, regenten, waardslieden en de gansche gemeente,

hebben onze zegelen hier onder aan deze statuten, keuren en

ordonnantiën gehangen in het jaar des Heeren als boven.

't Is inderdaad alleszins merkwaardig, dat de enkele

ons bekend geworden pastoors van Ouderkerk uit de

tweede helft der veertiende eeuw door hunne onderlinge

kibbelarijen over het bezit der parochie eene, zij het in

het klein, niet onduidelijke afspiegeling leveren van het

groote verval in de kerkelijke tucht, waartoe de pausen

met hun verblijf in de zoogenaamde Babylonische ge-

vangenschap (1309— 1377) aanleiding gegeven hadden.

In 1363 was Petrus Jacobi pastoor van Ouderkerk 1
).

Omtrent het jaar 1370 was het Joannes van Dryel, die

echter de priesterlijke waardigheid nog niet ontvangen,

maar bij zijne aanstelling beloofd had, te zullen zorgen,

dat de wijding des priesterschaps, binnen den door het

kerkelijk recht gestelden termijn, hem zou worden toe-

gediend 2
). Doch toen hij draalde en binnen den be-

paalden tijd nog geen priester gewijd was, gelastte den

I9en April 1372 Paus Gregorius XI aan den deken van

S. Pieter te Utrecht om Gerardus van Zijl, die kanunnik

1) Brom, G.\ Archivalia in Italië, dl. I, Ie st. No. 1271, blz. 457.

2) Brom, C: Bullarium Trajectense, tom. II, No. 2047, pag. 213.
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was en te Utrecht verbleef, tot pastoor van Ouderkerk

aan te stellen 1
).

Gewis eene zonderlinge opdracht : want op het be-

gevingsrecht der parochie Ouderkerk kon de deken van

S. Pieter geene rechtmatige aanspraken doen gelden,

zoodat het — gelijk trouwens geschiedde — te voorzien

was, dat in deze benoeming van Van Zijl niet berust

zou worden. En met evenveel recht, naar zij meenden,

dongen Otto van Omeren en Wilhelmus van Amersfoort

naar de opengekomen parochie.

Doch ook Van Zijl bleef niet rusteloos, en onver-

klaarbaar genoeg zocht en vond hij steun bij het

pauselijk hof te Avignon 2
). Intusschen kwamen de beide

praetendenten te sterven en, als aan alle oneenigheid

een einde scheen te zijn gekomen, wierp zich wederom

een ander priester op, Theobald de Herwen, als pastoor

van Ouderkerk 3
). Doch ook hij werd door den Paus in

het ongelijk gesteld: maar reeds tijdens het geding

kwam Van Herwen te sterven, zoodat in 1375 Gerardus

van Zijl in het rustig en onbestreden bezit kwam der

parochie Ouderkerk *).

Hoelang hij pastoor bleef van Ouderkerk, blijkt niet.

Misschien wel tot omstreeks het jaar 1399, wijl toen

door Arnout „die pape van Out-Aemstelle" getuigd

werd aan allen die het verstaan en weten wilden, dat

zeker stuk land, gelegen over de Vecht „toit Wesop"

verkocht en in erfpacht was uitgegeven 5
).

Op het einde der veertiende eeuw blijkt Ouder- en

Nieuwer Amstel in maatschappelijke welvaart te zijn

1) L.c.

2) Brom, C: 1. c, torn. II, No. 2204, pag. 266.

3) L. c, torn. II, No. 2186, pag. 257.

4) L. c, torn. II, No. 2232, pag. 278.

5) Rijksarchief Haarlem : Keg. der graf., No. 29, fol. 25.
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achteruitgegaan. Zij vragen en verkrijgen van graaf

Albrecht, blijkens onderstaande acte, vermindering der

hun drukkende lasten.

„Aelbrecht etc. doen condt allen luden i), want onse

huysluden van der Ouder-Aemstel ende van der Nuwer-

Aemstel, ons tot hair toe sculdich geweest hebben te

dienen in onse heervaerden mit eenre heercogge ende

mit vier en twintich riemen, ende dieselve onse luden

alsoe deze verarmt sijn ende in steden gevaren, dat sij

ons alsoe niet dienen en mogen : Soe hebben wij dairom

hoir armoede aengezien ende onsen luden voirss. also

vele gracie gedaen ende doen mit desen brief, dat sij

voirtaen ongehouden sullen wesen een heercogge stadelics

te houden om ons mede te dienen. Mer dat sij ons ende

onsen nacomelingen als wij des te doen sullen hebben

dienen sullen mit rijnscepen of anderen scepen diere

nu toe sijn, gelikerwijs als sij mitter voirsseide heer-

coggen in onsen heervaerden plagen te dienen. Oicmede

dat sommige onse luden voirss. die in der voirss. cogge

geriemt waren om hoire armoede wille, ons dienen

sullen in onsen heervaerden, dats te weten, onse luden

van Waverveen, dien mit tween riemen te dienen

plagen, dat sy voirtaen mit eenen riem dienen sullen

;

ende dien van Middendorp mit tween riemen, dair si

mit vier riemen te dienen plagen, onse luden buten der

Veldaert mit tween riemen, dair sy mit vijf riemen te

dienen plagen, onsen luden van Outewael mit eenen

halven riem dair sy mit eenen riem te dienen plagen

;

ende onse luden van Legmaer mit drie vierendeel van

eenen riem, dair sy mit eenen riem ende een vierendeel

l) Rijksarchief Haarlem: Reg. der Graf., Reg. 41, dl. II, blz. 599 v-o.

Ook de Waterlanders kregen in I404 van graaf Albrecht verzachting

in hunne lasten »omdat zij verarmt en vermindert waren." De Historie

/ii/i Waterland: blz. 109.
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te dienen plagen. Ende onse luden voirss. en sullen mit

anderen onsen luden niet meer gelden, dan na der

riemtale voirss. in wat saken dattet onsen heervaerden

roeren mach, behoudelicken ons onse bede ende ons

scoots als die tot hair toegestaen hebben. Ende want

wij dit voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen

luden voirss. ende horen nacomelingen vaste en gestade

houden willen tot ewigen dagen, soe hebben wij desen brief

etc. gegeven in den Hage des smanendages in die Paesch

heijlich dagen anno XCIX, (1399)."

Tegen het einde der veertiende eeuw in 1382 wordt

voor het eerst, voor zoover mij bekend, de naam van

deken en provisor van Amstelland aangetroffen. Den

5 en Juli 1382 verklaart Aleydis Willemsdr. voor den

provisor en decanus van Amstelland, dat door haren

broeder onder bepaalde voorwaarden de helft van een

huis en erf aan het S. Pietersgilde is vermaakt 1
).

Wanneer de decanaten in de diocese van Utrecht ont-

staan zijn, valt bij gemis aan officieele gegevens met geene

zekerheid te bepalen. Wel schijnen zij in oorsprong aan

de aartsdiaconaten te zijn voorafgegaan.

Vermoedelijk bestond er vóór het jaar 11 88 in de

diocese van Utrecht slechts één aartsdiaconaat 2
). Want

in 1094 als bisschop Koenraad de kerk van Schorla

1) Veder, W. R.\ 1. c, Reg. 15, blz. 4.

2) Prof. Moll haalt in zijne Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de

Hervorming, dl. I, blz. 301—302; dl. II, ie sk., blz. 314—315 een

bewijs aan voor het tegendeel. Doch dit argument verliest, zegt Muller, l.c,

blz. 51, noot 6, alle waarde, wanneer men ziet, dat de titel van het

heilige-leven, waarop prof. Moll zich beroept, luidt: »Vita S. Odulphi

presbyteri, ante aliquot saecula ab incerto quidem auctore, sed graviter

edita. Stylum mutuavit magna ex parie Frater Laurentius Surius." Vgl.

Onze Wachter: jg. 1874, dl. II, blz. 187.
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met hare vier daar genoemde kerken aan S. Jan te

Utrecht wegschenkt en vrij verklaart van alle bisschoppe-

lijke belasting, blijft zij evenwel, gelijk uitdrukkelijk

gezegd wordt, in dienstbaarheid aan den aartsdiaken 1
).

Waren er toen in de diocese meerdere aartsdiaconaten

geweest, dan zou de bisschop, gelijk bij latere ge-

vallen pleegde te gebeuren, gesproken 'hebben van den

aartsdiaken der plaats. Eveneens werd in 1188 door

bisschop Boudewijn bij zijn verlof aan die van Hageland

en Walcheren om een eigen kerk te stichten bepaald 2
),

„dat de rechtvaardigheid niet gedoogde, dat met de af-

scheiding eenige schade werd toegebracht aan de moeder-

kerk, aan den aartsdiaken en aan den pastoor."

En gewis is het opmerkelijk dat vóór het einde der

12de eeuw geen proost den titel van aartsdiaken heeft

aangenomen, ofschoon het later voortdurend blijkt, dat

het ambt van aartsdiaken toekwam aan de proosten der

verschillende kapittels 3
). Doch in het begin der 13de eeuw

was het ambt van aartsdiaken onder elf prelaten verdeeld,

die als aartsdiakenen aan het hoofd stonden van even

zoovele kerkdistricten, welke aartsdiaconaten of proos-

dijen, praepositurae genoemd werden en in verschillende

gedeelten van de diocese Utrecht gelegen waren.

Maar al wordt er vóór het jaar 1 188 slechts zelden van

1) Oork. van Holland en Zee/and: dl. I, No. 92, pag. 60.

2) Oork. van Holland en Zeeland: dl. 1, No. 166, pag. 104— 105.

3) Alleen de proosten van Eist en Zutfen maken op dien regel

eene uitzondering, omdat Eist en Zutfen niet tot het bisdom Utrecht

maar tol het graafschap Gelre behoorden.

Eershalve droegen bijwijlen sommige pastoors, o. a. sinds 1479 die

van S. Bavo te Haarlem den titel van proost. Oudli. van Kennemerland'.

dl. I, blz. 33.

Troost heetten ook enkele hoofden van kloosters, vooral als deze

van abdijen afhankelijk waren.

Ook het hoofd van het kathedraal kapittel heet proost: hij is in

het bisdom de eerste persoon na den bisschop en diens vicaris-generaal.
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decani melding gemaakt, „ik heb — zegt Mr. S. Muller l
)
—

nog slechts gevonden Gecelinus decanus de Hasneda in

1 1 6 1 als getuige van bisschop Godfried en Lubbertus

decanus de Herwarden in 1181 als getuige van bisschop

Boudewijn, zoo is het niet aan twijfel onderhevig, dat

de decanaten veel ouder zijn."

Lubbertus noemde zich deken van Herwarden : alzoo

naar de parochie, waarvan hij zielzorger en niet naar

het decanaat, waarover hij deken was. Deze in de ge-

schiedenis der decanaten vroegtijdig voorkomende bizon-

derheid, heeft zich voortdurend tot op onzen tijd her-

haald. Zoo zijn o.a. in het bisdom Haarlem de dekens

van Noordwijk, Wersfershoef en Middelburg in andere

parochies woonachtig dan waarnaar hun decanaat ge-

noemd werd.

Van het decanaat Aemstelle wordt voor het eerst

gewag gemaakt in de lijsten der vischpenningen, welke

dateeren uit de jaren 1 196— 1200 en waarbij blijkt,

dat Aemstelle in vergelijking met de andere daar ge-

noemde decanaten tot de geringste en minst welvarende

behoorde. Want moesten de andere dekens — eenieder

naar de mate zijner geldelijke draagkracht — aan den

domproost in de vischpenningen vier, zes en acht ponden

opbrengen : de deken van Aemstelle offerde op den

feestdag van S. Jan den Dooper slechts drie ponden,

„ofschoon sommigen zeiden dat hij vier ponden betalen

moest" 2
).

Gewoonlijk werden in de middeleeuwen de dekens

door de aartsdiakenen uit de parochie-geestelijken ge-

kozen en decani genoemd. Voor den pastoor en de

andere priesters van het decanaat waren zij ongeveer

i) Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom

Utrecht in de middeleeuwen: ie afd., dl. II, ie sk, blz. 69.

2) Joosting, J. G. C. en Muller, S. Hzn.: 1. c, blz. 4.
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wat de baljuw was voor den schout : de handhaver en

vertegenwoordiger van het gezag.

Hun naam schijnt uit het kloosterleven, waarin deze

waardigheid reeds vroegtijdig voorkomt, afkomstig te

zijn ; anderen leidden de benaming deken af van decurio

of tienman, en zou als waardigheid uit het burgerlijk in

het kerkelijk leven zijn overgegaan 2
). Vandaar oefenen

de dekens rechtsmacht uit over tien parochies, of staan

aan het hoofd van tien priesters, ofschoon bekend moet

worden, dat van den beginne af tot op dezen dag zoowel

op het aantal parochies als op het getal der priesters

afwijkingen en uitzonderingen zijn voorgekomen. Zoo

zijn er o.a. op het oogenblik in het bisdom Haarlem

van de twintig decanaten, waarin het is ingedeeld, slechts

twee : Ouderkerk en Purmerend, welke aan het vereischte

getal parochies beantwoorden. Trouwens, deze toestand

volgt uit den aard van het kerkelijke leven, dat zich uitzet

en rustig ontwikkelt, en waaraan eene telkens terug-

keerende nadere grensregeling allerminst bevorderlijk

wezen zou.

Ten einde de dekens van een bepaald kerkdistrict —
decania of christianitas genoemd 2

)
— te onderscheiden

van de stads-dekens of van de dekens der collegiale

kerken of kerkelijke colleges 3
), werden zij landdekens,

decani rurales seu foranei of decani christianitatis ge-

noemd, de anderen : decani urbani seu civitatenses. En

zij, die bijwijlen hunne plaats vervulden, werden onder-

dekens of vice-decani genoemd *).

1) Kirchenlexicon: i.v. ; /.mins Ferraris: l.c., i.v. No. 14; Matthaeus,

Antonius: Analecta Veteris Aevi, torn. III, pag. 490, noot I.

2) Verslagen van Kerkvisitatiën enz, : pag. 369.

3) Lucius Ferraris : l.c, No. 58— 60 ; Verslagen van Kerkvisitatiën enz.
;

pag. 123, 150, 242.

4) Verslagen van Kerkvisitatiën enz.: pag. 249, 260, 3 1 9, 338, 340,

341, 343, 358.
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Naast de dekens, die gewoonlijk door den aartsdiaken

werden aangesteld, bestonden sinds het jaar 1 318 alleen

in het aartsdiaconaat van den Dom de zoogenaamde

provisors of provisores decanatuum 1
). Hun naam wordt

afgeleid van „providendo" dat „toezicht houden" be-

teekent 2
). En inderdaad hadden zij, gelijk de dekens,

het oog te houden op het behoorlijk onderhoud van

den eeredienst in hun kerkdistrict. Gewoonlijk werden

de provisores door den bisschop decanaatsgewijze be-

noemd, zoodat hun rechtsgebied met dat der dekens

samenviel. Hadden de bisschop en de aartsdiaken zich

bij hunne keuze verstaan, dan was gewoonlijk de provisor

en de decanus een en dezelfde persoon. Was dat echter,

om welke reden dan ook, niet geschied, dan waren

somwijlen hooggaande twisten en bittere oneenigheden

omtrent de rechten der beide personen het treurige

gevolg. Uit de Verslagen der Kerkvisitatïén, om mij

slechts daartoe te bepalen, blijkt dit afdoende 3
).

Voor zoover mij uit de gevonden voorbeelden gebleken

is, was in Amstelland de waardigheid van provisoor en

deken immer in handen van denzelfden persoon.

De ambtsverplichtingen van den deken en den provisoor

komen in zeerveel met die van den aartsdiaken overeen 4
).

Zij hadden allereerst toezicht te houden op de kerken

en kapellen, welke in hun soms zeer uitgestrekt decanaat

gelegen waren. Binnen zekeren tijd en onder bedreiging

1) Joosting, J. G. C. en Muller, S. Hzn.: 1. c, blz. 1 60—179.

2) Provisor a providendo. Sacra curat et providet ne quid capiant

detrimenti. Analecta Veteris Aevi: tom. III, pag. 490, noot I.

3) L. c, pag. 248, 249. 259, 264, 268, 272, 275, 282.

4) Eene uitvoerige instructie, waarin de bevoegdheden van Anth.

Yemansz., anno 1540 provisoor van Kennemerland, worden opgeteld,

is te vinden bij Dodt van Flensburg: dl. III, blz. 49.
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van zware straffen waren zij volgens eene ordonnantie

van bisschop Guy verplicht, ter bevoegder plaatse van

elk opengekomen ambt of geestelijke bediening kennis

te geven 1
). „Op straffe van den ban en van de op-

schorsinge hunner bedieninge" zullen zij aan ons of aan

onzen officiaal binnen den tijd van eene maand, nadat

zij hiervan kennis gekregen hebben, in eigen persoon

of bij open brieven de namen opgeven „van alle be-

dieningen of geestelijke ampten, die tegenwoordig open-

staan of zederd Allerheiligen laatstleeden open gevallen

zijn of binnen den gestelden tijd in ons bisdom van

Utregt open zullen vallen."

Ten andere dienden zij het gedrag hunner geestelijkheid

in het decanaat op nauwlettende wijze gade te slaan en

voor hen, zoowel in geestelijke als in kerkelijke aan-

gelegenheden, de dienstvaardige tusschenpersoon te zijn

bij den bisschop.

Op bizondere manier moest hun aandacht gevestigd

wezen op zich voordoende ketterij „de verfoeilijkste

onder alle zonden," opdat aan het christelijk geloof

geen nadeel of schade werd toegebracht 2
). „Zoodanige

menschen moesten de landdekens — aldus gelastte

bisschop Guy — door zich zelven of door andere kerk-

harders zorgvuldig naar speuren," en zouden zij een of

meer personen vinden, die „over deeze misdaad geen

al te goeden naam of faam had," dan dienden zij hen

„zonder uytstel" aan hem of aan zijn officiaal bekend te

maken en hun omgang nauwkeurig te beschrijven. Maar

met zaken, de rechtsmacht van den bisschop rakende,

mochten zij zich niet inlaten, waarschuwde de kerkvorst 3
).

1) Bat. Sacra: dl. II, blz. 284.

2) 1-. c, dl. II, blz. 285-286.

3) L. c, dl. II, blz. 282; Frans v. Mieris: 1. c, dl. II, blz. 103.
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Van meer beteekenis was de ambtsverplichting der

dekens en provisoors om eens of meermalen in het jaar

hunne onderhoorige priesters tot eene synodale ver-

gadering bijeen te roepen en die voor te zitten. Zulk

eene vergadering heette synode, ook landdekanaal-kapittel,

concilie of sendgericht J
). Dan traden de dekens en

provisoors, zittende op hun sendstoel als geestelijke

rechters op, en velden vonnis over zaken van kcrkelijken

en gemengden aard.

Alle klachten tegen het zondig of weerspannig gedrag

van sommige priesters uitgebracht, werden daar onder-

zocht en behandeld ; maar ook leeken werden voor de

vierschaar gedaagd, bijgeval zij schuldig waren aan over-

tredingen van geestelijken of gemengden aard : als het

ontheiligen van Zon- en feestdagen, het sluiten van ge-

heime of clandestiene huwelijken, het plegen van over-

spel, het bedrijven van woeker of kerkroof, het plegen

van onrechtvaardigheden met tiendrechten of met testa-

mentaire beschikkingen.

Voor hun rechtbank kon iedere bewoner van het

decanaat, tegen kleine tegemoetkoming, inlichtingen ver-

krijgen omtrent den inhoud en strekking van kerkelijke

wetten en bepalingen.

De tegen de overtreders der wetten uitgesproken

straffen bestonden meestal in het opleggen eener geld-

boete. En de dekens en provisoors konden zeker zijn

in hunne rechtspraak gehoord en gehoorzaamd te worden,

sterk als zij waren door bizondere bepalingen en ver-

ordeningen van bisschop Guy -).

„Uyt kragte der kerkelijke wetten — zoo had de

Kerkvorst bepaald — zijn in den ban vervallen zodaanig

1) Verstagen van Kerkvisitaticn enz.: pag. 146, 48 1—498.

2) Bat. Sacr.x dl. II, blz. 278—279.
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een misdaadiger of misdaadigers, mitsgaders alle degenen

in 't algemeen en ieder in 't bijzonder, die onze geestelijke

regtspleeging komen te stooren, hetzij met onze brieven

op te breeken of weg te neemen of met onze boden of

bestelders derzelve brieven te quetzen, gevangen te

neemen, vast te houden of hun eenige schade, smaadheit

of moeielijkheit aan te doen. Onder dezelve straffe be-

grijpen wij ook de aanhangers en medestanders der

gezeide misdaadigers en wij ordineeren dat, ingevalle

degeen of degeenen die het wereldlijke regtsgebied daar

ter plaatse voeren, alwaar de gemelde feiten of eenige

derzelven bedreeven zijn, zodaanige booswichten ofquaad-

doenders binnen den tijd van vijftien dagen — van den

dag dat het feit begaan is af te rekenen — ons niet

ter hande stellen of ons geen behoorlijke voldoening

over de gemelde verongelijking doen hebben, dat, zeg

ik, de goddelijke diensten in zoo eene parochie, daar

zodaanige verhindering, stooring, geweld of quelling ge-

pleegt zal zijn, zullen ophouden. Hetzelve zij te verstaan

van de parochién, daar zoo een quaaddoender of zodaanige

quaaddoeners zich zullen onthouden."

Door deze verordening te misbruiken en, helaas, door

al te groole zucht naar geld, hebben zeervele dekens

vooral in Friesland *) en in West-Friesland 2
) hun send-

gericht of vierschaar schandelijk verlaagd, waardoor zij

bijwijlen met het volk, ja zelfs met den graaf van Holland

in allerlei onaangename verwikkelingen geraakten.

1) Analecta Veteris Aevi: torn. I, pag. 183— 185, noot I ; id. torn. II,

pag. 184—185, noot 1.

2) Frans v. Mieris: 1. c, dl. IV, blz. 7— 8, 126, 732; Vgl. dl. IV,

blz. 301— 302; Analecta Veteris Aevi: tom. II, pag. 203. Lees hierbij

het opstel in de Katholiek, jg. 1883, blz. 222—251 waarin de vraag

gesteld en beantwoord wordt, of de dekens in de Groninger Omme-

landen priesters of leeken waren.
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Ook de dekens en provisoors van Amstelland hebben

zich, zij het gelukkig in geringer mate, bij hun sendgericht

vergrepen, waardoor de graaf van Holland tusschen beide

kwam ; zij hebben met kerkelijke dispensatiën lichtvaardig

omgesprongen en toegegeven aan liefdelooze neigingen,

waardoor ook zij tot het verwordings-proces van tucht en

orde in de late middeleeuwen het hunne hebben bijgedragen.

Zoo werden in Juni 1406 die van Waterland door

hertog Willem van Beieren in bescherming genomen tegen

Gherbrandus, den deken en provisoor van Amstelland 1
).

„Item in den eersten, dat die provisoor noch niemand

van zijnent wegen geenen buerman noch buermans

kinderen uyter waarschappen van Waterland daghen en

sal moghen vorder dan tot sijnen kerck-rooster, en hij

en sal niemandt te banne doen, hij en zij eerst met alle

recht overwonnen ; voort so en sal die provisoor geen

kerck visiteeren binnen onzen waarschappen dan in sijnen

rechten zeenstoel en daer af zal hij nemen een halve

nobel en van een absolutie een quartier van een nobel en

niet meer, behoudelyck der heylige kercke hares rechts."

En wederom bepaalde hij den ioen December 1417 2
):

„Den provisoor en sal niemand dagen ten kerckelycke

rechte vorder dan tot sijn parochie-kercke, daer hij

onder geseten is, en die aldaer met recht aenspreken,

sonder verder te moeijen : en waer het sake, dat de

provisoor yemand hier boven vorder moeyde en te banne

1) De Historie van Waterland: blz. 92; id. blz. UI— 112; Bi/dr.

v. Haarlem: dl. XXV, blz. 286.

Deze verordening krijgt hare bijzondere beteekenis, als men weet,

dat de provisoor van Amstelland op S. Andriesdag den 30 Nov. 1406

te Purmerend een sendgericht hield, waarop verscheidene personen

verklaringen aflegden over zeker stuk land, gelegen in Coock te Koedijk

en hetwelk aan het S. Ursula-convent te Purmerend toebehoorde. Bijdr.

v. Haarlem: dl. XXIX, blz. 87.

2) De Historie van Waterland: blz. 98.
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brochte, soo willen wij dat men daerom niet en sal laten

de dienste Godes te doen in eenighe kercken daer degene

quame die alsoo te banne gebrocht waer : ende quame

daeraf yemand eenige hinder of laste, die sullen wij

daervan ontheffen."

In het begin van de zestiende eeuw was te Amsterdam

het sluiten van geheime of clandestiene huwelijken zeer

gewoon. Door de Kerk waren zij van oudsher om hunne

treurige gevolgen altijd verafschuwd 1
). En door het concilie

van Trente werden zij niet enkel ongeoorloofd of illicita

maar ook ongeldig of invalida verklaard; en de kinderen,

die uit zulk een clandestien huwelijk zouden spruiten,

werden niet meer, zooals vroeger, als wettige doch als

onwettige kinderen of bastaarden te boek gesteld -).

Maar de deken en provisoor van Amstelland, Dirk

Jacobsz. genaamd, gaf aan verscheidene personen, indien

zij hem eerst een zekeren penning in de hand hadden ge-

stoken, verlof „bij nacht en ontijde zonder voorafgaande

geboden" te trouwen, waaruit vele ergernissen ontstonden

en „ongemakken"; en onder die „verscheidene personen"

behoorden zelfs eenige weggeloopen monnikken 3
).

i) Verslagen van Kerkvisitatïèn: pag. 58,62— 63, 142, 146, 151— 152,

163, 180, 226, 231, 259, 272, 277, 358, 362, 420, 474—475; Dodt

v. Flensburg: dl. III, p. 22.

2) Canones et deercta Concilii Fridentini: Ratisbonae, 1888, pag. 137,

Cap. I : decretum de rcfonnatione Matrimonii.

3) Batavia Sacra: dl. II, blz. 558— 562; OudA. van Amstelland:

dl. II, blz. 133. Dat «bij nacht en ontijde" wordt verduidelijkt door

hetgeen ook in het land van Voorne geschiedde: »Proclamationes

plerumque per provisorem et decanum remittuntur aut diebus feriatis

fiunt, nullo quasi in ecclesia presente; idque fieri sepe per alterum

altero inscio, unde querele inter eos oriuntur de lucro dividendo ....

Dicit [testis] preterea dominuin decanum brevi matrimonialiter conjun-

xisse Wilhelmum den Os vel aliquem eum contingentem de nocte, non

obstante cognatione spirituali, prout etiam de nocte conjunxit post

pocula quemdam Bertholdum Cranendonck .... Verslagen van Kerk-

visitatïén enz. : pag. 248.
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„'t Geregt van Amsterdam — aldus Jan Wagenaar *)
—

hiertegen willende voorzien, beval bij eene keure, die

den derden November des jaars 1525 afgekondigd werdt

„dat elke poorter of ingezeten, die op eenigerhande

wijze trouwde, zonder dat er drie gerechte proclamatién

ofte kerckgeboden van den predikstoel of andere be-

hoorlijke plaatsen waren aigekondigd agttien Karels-

guldens verbeuren zou, of anders een half uur op de

kaak te pronk staan." De provisoor en deken zig door

deeze keure benadeeld en verongelijkt agtende, bragten

wel haast te wege, dat Hendrik van Beijeren, verkooren

bisschop van Utrecht, brieven afzondt aan die van den

geregte, waarbij hun op straffe van den ban belast werdt,

de keur wederom in te trekken en in de stadsregisters

uit te schrappen binnen den tijd van negen dagen. Te

gelijk werden zij gedagvaard voor de kerkelijke vier-

schaar des bisschops te Utrecht om zig aldaar te ver-

antwoorden. Doch 't was er wel ver van af, dat de

regeering van Amsterdam zo veel gezags in den bisschop

van Utrecht erkend zou hebben. Men vervoegde zig

terstond aan 't Hof van Holland in den Haage en, door

middel van hetzelve aan de landvoogdesse, begeerende

gehandhaafd te worden bij de oude privilegiën om niet

voor eene ongewoone vierschaar in regten te mogen

betrokken worden. En op den agttienden January 1526

werdt er op 's keizers naam een scherpe brief afgezonden

naar Utrecht, waarbij 's bisschops dagvaarding en be-

dreiging van den ban aan het geregt van Amsterdam

als strijdig met 's keizers hoogheid nietig en van onwaarde

verklaard, en hij met zijne raaden zelf voor het Hof

in den Haage gedagvaard werdt."

En wat het liefdeloos optreden betreft van den deken

1) L.c., dl. I, blz. 223-224.



6i

en provisoor van Amstelland, daarvan geeft hetgeen

omstreeks Pinksteren van het jaar 1462 met den bekenden

Franciscaner Pater Joannes Brugman in Amsterdam ge-

schiedde, een treffend bewijs. Deze geheele geschiedenis

werd in den breede met al hare kleur-gevende omstandig-

heden, naar offfcieele gegevens 1
), door Moll 2

) en

Scheltema 3
) te boek gesteld, zoodat de belangstellende

lezer naar deze veel-voorkomende uitgaven met beschei-

denheid verwezen wordt. Op het wereldlijk en geestelijk

bestuur uit die dagen te Amsterdam, gelijk ook op den

zedelijken toestand, wordt een helder maar treurig licht

geworpen. Toch dient men streng in het oog te houden,

dat de geheele toedracht der zaak, zij het onder het

eede, werd opgeteekend als vernomen uit den mond van

Brugman's heftigste tegenstanders *).

Naar de overlevering wil, werden, ter gedachtenis

aan Pater Brugman's geweldige kanselwelsprekendheid,

predikstoeltjes vervaardigd, waarin een preekende minder-

broeder staat. In het museum ,,de Amstelkring" te

Amsterdam bestaat daarvan een mooi exemplaar in

majolica uitgevoerd.
* *

*

Behalve de drie reeds ter sprake gebrachte dekens

1) Oudheden van Amstelland: dl. II, blz. 16S 174 ; Vgl. Oudheden

van Amstelland: dl. II, blz. 124— 125; id. 1. c., blz. 164—166; id.

1. C, blz. 186; Batavia Sacra: Lat. Uilg., Hist. Ep. Harl. pag. 109;

id. pag. 166; IVagenaar, Jan: 1. c, dl. I, blz. 1 53— 155-

2) Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de

vijftiende eeuw, Amsterdam, G. Portielje en Zoon, 1854, dl. I, blz.

132—139.

3) Aemstels Oudheid: dl. I, blz. 49— 52.

4) Tot de tegenstanders in onzen tijd van Brugman behoort, ondanks

het waardeerend oordeel van prof. Moll over dien «geweldigen boet-

gezant", de vroegere stadsarchivaris van Amsterdam Dr. Scheltema.

Aetnsteh Oudheid: dl. I, blz. 53; id. dl. I, blz. 62—63, noot II.
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en provisoors zijn in Anistclland nog de volgende bekend :

Joannes Reyneri, die den 2$ en Mei 1439 aan ^e

zusters van het S. Ursula-convent te Purmercnd de

gunst verleende om van hun eigen pastoor zonder

eenige onkosten de H. Olie voor de zieken te mogen

ontbieden ]
). Volgens de rekening van Everard Zouden-

balch was in 1479— 1480 Gerardus Boel, deken van

Amstelland 2
), en blijkens de rekeningen van den Dom

in 15 16: Pieter Dirksz.

Volgens de oude thesauriers-rekeningen van Amster-

dam, loopende over de jaren 1571— 1578, was Mr. Simon

Alewijns in 1572 pastoor der Oude kerk, maar tevens

begever van een beurs voor een armen student te Leuven.

Door wijlen Hendrick Pouwelsz., provisoor van Amstel-

land, Waterland en Zeevank was deze liefdadige stichting

in het leven geroepen 3
).

Op Hendrick Pouwelsz. volgde als deken en provisoor

Conradus Bloemert of Bloemerius 4
), die in 1570 van

het S. Jacobs-altaar 5
) — eertijds S. Paulus-altaar ge-

noemd 6
)
— en in 1 57 1 van het S. Aagten-altaar 7

),

beide staande in de Oude kerk te Amsterdam de

vruchten genoot. Van het laatst genoemde altaar werd

door hem in 1573 den door bisschop van Mierlo be-

noemden kapelaan der Oude Kerk, Jacobus Judoci,

plechtig in bezit gesteld 8
).

Bloemerius vervulde zijn ambt blijkens de door Huyser

1) Bijdr. v. Haarlem: dl. XXV, blz. 279.

2) Archief van Utrecht: dl. XXXII, blz. 266; id. blz. 295.

3) Aemstels Oudheid: dl. VI, blz. 250—251.

4) Bijdr. v. Haarlem: dl. IX, blz. 126— 127; id.dL XXIII, blz. 406.

5) Bijdr. v. Haarlem: dl. XXIV, blz. 77—78.

6) Bijdr. v. Haarlem: dl. IX, blz. 129—130.

7) Bijdr. v. Haarlem: dl. XXIV, blz. 49.

S) Bijdr. v. Haarlem,: dl. IX, blz. 126— 127.
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opgestelde rekening en verantwoording der Oude Kerk

tot aan den overgang der Stad Amsterdam *).

Tot het archidiaconaat van den Dom behoorden de

volgende decanaten.

Volgens de oudste bron der kerkelijke geschiedenis—
de lijsten der vischpenningen, welke loopen over de

jaren 1 196— 1200 — lagen onder het rechtsgebied van

den Dom de decanaten 2
)

:

Rinlant

;

Scolden

;

Walcheren

;

Suutbeveland 3
)

;

Kinnemere

;

Westeliglant

;

Betuwe

;

Hollant

;

Goye

;

Civitas

;

Aemstelle.

En enkele jaren later in 1204, als de Domproost

Lodewijk aan de kapittel-heeren het collatie-recht ver-

leent der vier kapittel-kerken te Utrecht, bedingt hij,

dat hem daarvoor zooveel vischpenningen zullen ge-

geven worden als door de decanaten Holland, Zeeland

en Gelderland werden opgebracht.

Verder 4
): de civili ecclesia dabitur, quantum a decanis

1) Bijur. /'. Haarlem: dl. XIII, blz. 221— 224.

2) Joosüng, J. G. C. en Muller, S. Hzn.: 1. c., blz. 3—4.

3) Deze drie Zeeuwsche decanaten vormden oudtijds slechts éen

decanaat: dat van Zeeland. Brontien voor de geschiedenis enz.: dl. II,

ie sk, blz. 7.

4) Oorkondenboek van Holland en Zeeland: dl. II, Nalezing No. 7,

pag. 511.



64

de Rijnlant, de Kermerlant, de Suyt-hollant et de Ae»i-

stelle dari solebat.

De ecclesia Sancti Nicholai, quantum a decania hujus

civitatis et Goye olim dabatur.

De ecclesia Sancti Jacobi, quantum a decaniis Zelan-

diae dari solebat.

De ecclesia Sanctae Gertrudis tantum dabitur, quan-

tum a decania Batuae dari solebat.

Er blijkt alzoo dat in 1204 de naam van het deca-

naat Hollant in Suyt-hollant en die van Kinnemere in

Kermerlant was veranderd ; dat de decanaten Scolden,

Walcheren en Suutbevelant onder den eenen naam : de

Zeeuwsche decanaten werden samengevat, en dat het

decanaat Westeliglant, om welke reden dan ook, bij

deze opgave werd weggelaten : maar in de „kerkenlijsten

der Domfabriek" l
) dateerende uit de 14de eeuw ver-

schijnt het opnieuw, doch onder den naam Westfrisia.

Tot de gemelde decanaten moeten volgens ,,de kerken-

lijsten der Domfabriek" uit het jaar 1395 de Ouatuor

Officiorum Flandrie geteld worden 2
), ook de Vier

Vlaansche Ambachten genoemd, bestaande uit de steden :

Hulst, Axel, Assenede en Boechout en thans bekend

onder den naam van Zeeuwsch Vlaanderen.

In het meermalen aangehaalde „register der kerkelijke

tienden", hetwelk zich over de jaren 1275— 1280 uit-

strekt, is sprake van het decanaat „de Somerlant",

waaronder blijkbaar eene parochie verstaan wordt van

1) Joosting, y. G. C. en Muller, S. Hzn.\ I. c, blz. 71— 77.

De Westlingi waren volgens de kronijk van Emo en Menko de

Friezen die ten westen woonden of de West-Friezen: »Dominus Wil-

helmus .... surrexit contra frisones extremos versus occidentem, qui

dicuntur Westlingi." Hun land heette alzoo West-Friesland, ter onder-

scheiding van Oost-Friesland, ten oosten van de Zuiderzee. Uitg. Hist.

Gen. No. 4, pag. 206— 207.

2) L. c, blz. 40.



65

het decanaat Voerne, hetwelk door splitsing van het

decanaat Scolden tusschen de jaren 1204 en 1275 moet

ontstaan zijn 2
).

Van „Voerne" werd wederom door afscheiding het

decanaat Putten gevormd, hetwelk in de jaren 1350 en

1352 wordt aangetroffen 2).

Omstreeks het begin der 14de eeuw ontstond uit het

decanaat Hollant dat van Schieland 3
) ; en blijkens de

„rekening van den bisschoppel ijken vicaris over 1408"

was uit het decanaat Rijnland dat van Delfland ge-

boren *), waartoe de parochies gerekend werden, welke

in het hoogheemraadschap Delfland gelegen waren.

Alzoo telde het aartsdiaconaat van den Dom geen

10 5
), en ook geen 14°), maar 16 decanaten.

Voor de kerkgeschiedenis van Amstelland, loopende

van het begin der 1
5de eeuw tot aan de Hervorming,

ben ik door gelukkige omstandigheden in staat gesteld

ecne bijna volledige lijst te leveren der priesters, die

als „cureyt" of „vice-cureyt" de herderlijke functiën in

de parochie Ouderkerk hebben waargenomen. Vriende-

lijke inzage verleende mij de Heer P. M. Grijpink van

de rekeningen van den officiaal van den aartsdiaken

van den Dom, welke voor de pers door hem in gereed-

heid worden oebracht en binnenkort in het licht ver-

1) L. e., blz. 10, 16.

2) Ilist. Ep. Ultraj.'. pag. 336.

3) Joosting, J. G. C. en Muller, S. ffzn. : 1. c, blz. 59.

4) L. c, blz. 180; id. blz. 212.

5) J/o//, IV. : Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming,

dl. II, ie sk, blz. 323, noot 4.

6) Archief van Utrecht: dl. XXXII, blz. 263-264.
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schijnen zullen l
). Van die rekeningen berustende in het

rijks-archief te Utrecht onder No. 670 van den „Inven-

taris van het Archief van den Dom" zijn wel is waar

meerdere verloren gegaan, en hebben enkele aanmerkelijk

geleden van de vocht, maar de jaargangen 1405, 1409,

1419, 1440, 1474, 1475, 1477— 1523, 1525. 1528- 1570,

1572— 1577 zijn toch gelukkig bewaard gebleven. En

wat door leemten aan de rekeningen ontbrak, werd door

gelukkige nasporingen van elders aangevuld.

Blijkens de rekening nu van 1405 was de parochie

Ouderkerk opgedragen aan Mathias Wilde, en wel „ad

instantiam" op verzoek, op aandringen van Berthold van

Assendelft. Reeds vroeger had het grafelijk hof —
waaraan het begevingsrecht der kerk toebehoorde —
meerdere blijken van hoogachting en waardeering ge-

geven aan de adellijke familie der van Assendelften.

Zoo was in 1378 van het Reigersbosch in Bindelmere,

hetwelk Jan van Avesnes zich, bij het wegschenken der

heerlijkheid van Aemstelle aan zijn broeder Guy, uit-

drukkelijk met de „manscap" had voorbehouden, Jan

van Assendelft Bertholtsz. tot bewaarder aangesteld 2
).

En wederom in 14 17 werd Dirk van Assendelft tot

houtvester benoemd van Bindelmerbroek, waarin het

Reigersbosch gelegen was ; en tevens verhief Jacoba van

Beijeren hem tot haren baljuw en rentmeester van

Amstelland, Waterland en Zeevang, met de bevoegd-

heid om schouten, schepenen, raden en dienstluiden

„te zetten en te ontzetten" 3
).

Maar Berthold, de oudere broeder van Dirk en de

i) Bij wijze van proeve werd eene rekening uitgegeven van 1479— 80

door pastoor Snelting in liet Archief van Utrecht, dl. XXXII, blz.

266—298.

2) Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden: dl. I, blz. 32.

3) Frans v. Mieris: l.c, dl. IV, blz. 451 —452.
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eerste vrijheer van Assendelf, was daarenboven gehuwd

met Nathalia, eene bastaard-dochter van Albrecht, den

grootvader van Jacoba van Beijeren, en behoorde onder

de destijds hevig woedende burgertwisten, bekend onder

den naam van Hoekschen en Kabeljauwschen, tot de

partij der gravin, die der Hoekschen !). Geen wonder

derhalve dat zijn verzoek, om te Ouderkerk een hem

aangenaam, of wellicht van wege zijne familie bevrienden

persoon tot pastoor te zien aangesteld, bij de gravin

verhooring vond.

Persoonlijk nam Mathias Wilde zijne pastoreele be-

diening niet waar, maar had haar opgedragen aan zekere

Johannes de Lippia.

Hoelang Mathias Wilde „cureyt" was van Ouderkerk

kan door de in de rekeningen bestaande leemten niet

gezegd worden. Maar in 1419 was hij nog in leven en

beliep van zijne kerkelijke overheid — waarom blijkt

niet — eene „correctio" of berisping, welke hem op

eene kleine geldboete te staan kwam.

Op Mathias Wilde is waarschijnlijk blijkens een col-

latie-brief van 143 1 -) in het herderlijk ambt Joannes

Amilius gevolgd, van wien niets anders te onzer

kennis kwam, dan dat hij vrijwillig van zijne bediening

afstand deed en werd opgevolgd door Gerardus Nicolaasz.

De collatie-brief luidt aldus

:

COLLACIO ECCLESIAE DE OUDE AEMSTEL.

Philippus Dei gratia etc. venerabili viro archidiacono Trajec-

tensi seu ejus in hac parte vices gerenti salutem. Ad ecclesiam

parochialem de Oude Aemstel Trajectensis diocesis, cujus collacio

seu presentatio de jure ad nos ut dinoscitur pertinet, vacantem

1) Kok, yacobus: Vaderlandsch Woordenboek, te Amsterdam, bij

Johannes Allart, 1786, dl. III, i. v. Assendelf.

2) Rijksarchief Haarlem: Memorialen van het Hof van Holland,

Rosa 1, blz. 196.
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ad presens per lib< ram resignacionem mngistri Johannis Amilii

novissimi possessoris ejusdem: discretum virum Dominum Gerar-

dum Nicolaum presbiterum dictae diocesis, cui eamdem pure et

simpliciter propter Deum contulimus et presentibus conferimus,

vobis in Dei nomine presentamus, rogantes pro eo et cum eo

quatenus dictum Dominum Gerardum ad dictam ecclesiam ad-

mittatis et rectorem in eamdem instituatis sibique de universis et

singulis redditibus, proventibus, obvencionibus et emolumentis ad

eamdem ecclesiam spectantibus, prout praefatus magister Johannes

et sui praedecessores hactenus habere consueverant, renderi faciatis,

adhibitis solempnitatibus in talibus fieri debitis et consuetis. In

cujus rei testimonium signetum nostrum ') propter sigilli nostri

absentiam presentibus duximus appendendum. Datum decima

octava die mensis Aprilis Anno Domini MCCCC tricesimo

primo.

Hetgeen vertaald beteekent

:

Wij, Philips, door de genade Gods enz. aan den eerwaarden

Heer Aartsdiaken van Utrecht of aan hem, die in zijne plaats

treedt, alle heil!

Aan de parochiale kerk van Ouder-Aemstel in het bisdom van

Utrecht, waarvan het begevings- of voorstellings-recht rechtens

aan ons — zooals bekend is, toekomt, op het oogenblik open-

gevallen door vrij willigen afstand van Joannes Amilius, den

laatsten pastoor — hebben wij aangesteld den eerwaarden Heer

Gerardus Nicolaasz., priester uit de Utrechtsche diocese, zuiver

en alleen om Gods wil, gelijk wij hem tot eene getuigenis bij

dezen aan u voorstellen in den naam van God, u voor hem en

met hem vragende den genoemden Gerardus als pastoor tot de

genoemde kerk toe te laten en aan te stellen met de gewone

en gebruikelijke plechtigheden ; hem in het bezit te stellen zonder

eenige uitzondering van alle inkomsten zoo gewone ais bijkomstige,

welke aan de kerk verbonden zijn en eertijds door bovengemelden

Joannes en diens voorgangers genoten werden. En hebben wij

tot eene oorkonde bij gemis van ons zegel aan dezen brief ons

handzegel doen aanhangen.

Gegeven op den i8en dag der maand April van het jaar 1431.

Hoelang Gerardus Nicolaasz. pastoor was van Ouder-

kerk, blijkt niet: maar men zou — gezien de op-

volging der jaarcijfers — geneigd zijn te vermoeden,

) Het afschrift heeft signeti hetgeen blijkbaar eene schrijffout is.
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dat hem Petrus Franco opvolgde, aan wien in 1452

blijkens een manuale x
) de parochie was toevertrouwd.

Op zijne beurt liet Petrus Franco zich vervangen door

Theobald Nicolaasz.

Blijkens de rekeningen van den officiaal was in 1474

Johannes Halewijn pastoor van Ouder-Aemstel 2
), die

Volkert Jansz. in zijne plaats stelde.

In 1477 was hier pastoor Jacob Arnoutsz., die acht

maanden lang de parochie zelf waarnam, maar ge-

durende zijn verblijf te Antwerpen Jacob Dirksz. van

Steenberch tot plaatsvervanger koos.

Het schijnt, dat Heer Jacob Arnoutsz. zoo mogelijk

zelf in zijne parochie verbleef, maar telkens door allerlei

aangelegenheden naar elders geroepen werd. Zoo stelde

hij voor een gedeelte van het jaar 1478 Joannes Fredericsz.

van Edam en voor een gedeelte van 1479 Joannes van

Edam in zijne plaats.

In 1480 volgde wederom iemand uit de familie der

Halewijn's, die evenwel de herderlijke zorgen op Willem

Dirksz. overdroeg.

Halewijn werd opgevolgd — het juiste jaartal ont-

1) Een geschrift, waarin voorloopige aanteekeningen geschiedden.

2) Bij dit beroemde geslacht der Halewijns of Alewijns is het voor

genealogen van belang hier aan te teekenen hetgeen den 13011 Mei 1909

aan het dagblad De Residentiebode uit Voorburg bericht werd:

»Men meldt ons uit Voorburg, dat heden bij het doen van herstellingen

in de Hervormde kerk aldaar, onder den vloer van de Cathecbisatie-

kamer is blootgelegd de grafkelder van de familie Halewijn (het tegen-

woordige geslacht der Alewijns). Tijdens het restaureeren kwam

plotseling te zien de door gips en cement bedekte groote in arduinsteen

gebeitelde zerk, bijna 3 nieter in het vierkant. Na verwijdering dier

bestanddeelen vertoonde zich de steen met beeldhouwwerk dat volgens

de kenners van het mooiste soort is. Die zerk vertoont o.a. de 16 adels-

kwarticrcn der familie."

Misschien is het bekend dat in 1743 Mattheus Halewijn c.s. een

requeste indiende tot het droogleggen van den l'.ovenkerker-polder.

Oud-Archief Amsterdam: Groot memoriaal, No. 10, lol. 215.
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breekt — door Martinus Roberts/.., die de pastorie behield

tot aan zijnen dood in 1504 en „intuitu", op voor-

spraak van Van Egmond, Jacob Pietersz. van Aarts-

woude tot nazaat verkreeg. Juist tegen het einde der

vorige eeuw was het geslacht der Van Egmond's door

goedgunstige beschikking van het grafelijke hof in

aanzien gestegen. Keizer Maximiliaan van Oostenrijk

had Jan van Egmond, stadhouder generaal van Holland,

Zeeland en Friesland „om veele getrouwe diensten" op-

genomen in den graven-stand, en ter vergrooting van zijn

grondgebied „de heerlijckheydt en Stede van Purmer-

ende met Purmerlandt, Ilpendam en Neck van de

gemeene Waterlandsche dorpen" afgescheiden en aan

de grafelijkheid van Egmond toegevoegd 2
). Later kocht

zich Jan van Egmond de heerlijkheid van Hoogwoude

en Aartswoude, waarvan de genoemde Jacob Pietersz.

afkomstig was 3
).

Volgens het bisschoppelijk archief 3
) stond in 15 14

als pastoor te Ouderkerk „Heer Jacob, alias de Stoel

van Roemen ende laet die bedienen bij meester Jan

Michielsz. zijn vice-cureyt".

Jan Michielsz. was toen 29 jaar oud 4
). Door de

van 's gravenwege in 15 14 uitgeschreven „Informacie

upt stuck der verpondinghe" wordt de geestelijke en

maatschappelijke toestand zijner parochie ons vrijwel

bekend.

Beëedigde getuigen gaven antwoord op de volgende

1) Historie van Waterland', blz. 64. Wegens deze beschikking hebben

de bewoners dier heerlijkheid zich tegen de grafelijke verponding van

1496 en 1 5
1
5 met kracht verzet. Fruin, Kobcrt: l.c, dl. VI, blz. 159.

2) Leeuwen, Simon van: Batavia Illustrata, 's-Gravenhage bij Johan

Veely, Johan Tongerloo en Jasper Doll', boekverkoopers, anno 1 685,

blz. 203, 953.

3) Rijksarchief Utrecht: Clerezy, No. I.

4) Informacie upt stuck der Verpondinghe: blz. 121 — 12 2.
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door de ambtenaren van den graaf gestelde vragen x
)

:

I. Hoeveel woonhuizen ; hoeveel huisgezinnen zijn er ?

II. Hoeveel communicanten ?

III. Welke lasten heeft men en is men schuldig?

IV. Hoe worden de gemeene lasten omgeslagen?

V. Welk bedrijf wordt vooral hier beoefend ?

Hoeveel land ligt er?

Hoeveel behoort daarvan aan kloosters, gods-

huizen, enz. ?

VI. Welke waterschappen moeten hier betaald worden ?

Toch zij men geraden bij het hooren der antwoorden,

ter voorkoming van misvatting, een weinig twijfelend

gestemd te zijn. Want al is het waar, dat de Informacie

eenerzijds groote historische waarde bezit, omdat de

inlichtingen werden ingewonnen uit den mond van tijd-

genooten : anderzijds gelieve men te bedenken, dat de

rondtrekkende grafelijke ambtenaren geene andere be-

doelingen hadden met hunne informatién, dan om eene

nieuwe schatting der belastingen vast te stellen, zoodat

het gevaar niet denkbeeldig is, dat aan de navragende

ambtenaren met zoo min mogelijk gunstige antwoorden

bescheid gegeven werd. Met dit voorbehoud derhalve

dienen de inlichtingen op de gestelde vragen beluisterd

te worden, gelijk trouwens den lezer zelf zal blijken.

Ad I : „Datter zijn in Ouderkerck 70 haertsteden, daerof

[van] de helft arm zijn ende van der aelmisse

leven; ende zijn binnen 10 jaeren gemindert

i) De namen der getuigen waren: Meester Jan Michielszoon, vice-

cureyt, Ot Janszoon, schepen, Bastaert Gijsbertszoon, waarsman, Pieter

Jacobszoon, Aelbert Heynesoon, Jacob Dirxzoon, Dirck Dircxzoon, buren

en inwoners van Ouderkerk.

Door de regeering werden niet rechtstreeks de ingezetenen belast

maar de gemeenten, en deze sloegen wederom op hare beurt de in-

gezetenen aan, eenieder naar zijn vermogen.



72

wel 20 haertsteden, overmits dat zij tweemael

van den Gelderschen verbrant zijn geweest" [

).

Ad II : „De vicc-cureyt seyt, datter, onder jong ende

oudt, arm ende rijck, zijn 350 communicanten".

Ad III: „[Zij] seggen, dat zij geen exchijsen en hebben 2
).

Seggen voorts, dat zij schuldich zijn an los-

renten 96 Rh. gl. 't sjaers, daerof de 40 Rh. gl.

vercoft [verkocht] zijn int oorloge van Woerden,

ende 45 Rh. gl. in dit leste oorloge van Gelre,

ende 1 1 Rh. gl. over 5 jaeren ; ende staen ter

losse den penninck 14 ende 15 ende de 11 Rh.

gl. ter losse den penninck 18; ende 58 Rh.

gl. 't sjaers lijfrenten, die vercoft zijn binnen 2

jaeren herwaerts ; ende de penninghen daerof

commende zijn besteet in huere portie van den

ruyterpenninghen ende ommeslagen".

Ad IV: „[Zij] seggen, dat zij gewoenlick zijn huere

portie in allen beden ende ommeslagen te ga-

deren bij de kerven, ende hebben in als [alles]

25 kerven, elcke kerf gereeckent tot 300 Rh.

gl. current, ende kerven alle 7 of 8 jaeren eens;

ende verkerfden omtrent 3 jaeren geleden voor

i) In 1767 -uuren er 83 huizen en 102 huisgezinnen. Ouderkerk

was dus blijkbaar van 1514—1767 weinig vooruitgegaan.

De geschiedenis der oorlogvoerende Gelderschen staat breedloopig

beschreven bij Jan Wagenaar (1. c, dl. I, blz. 207), die evenwel van

eene te Ouderkerk aangerichte brandschade geen melding maakt. Dat

stilzwijgen laat zich gereedelijk verklaren uit den langen duur des krijgs,

waaruit grooter oorlogsfeiten dan een brand te vermelden vielen. Maar

door de Gelderschen was ongetwijfeld aan de kerk geen schade gedaan,

anders had de »vice-cureyt" daar kwalijk over gezwegen.

2) Deze vraag wordt hier gestold, omdat meerdere dorpen vooral in

Zuid-Holland accijnzen voor den invoer b.v. van bier betalen moesten.
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den lesten brant; welcke kerven zeer vermindert

zijn, want zij int jaer 1507 wel hadden 48

kerven, dat toegecommen es bij den brant,

inbreecken van dijeken en dat de rijekdom zoe

langes zoe meer in de steden vertrect *).

Zij hebben ons oock gethoent 't bouck daer

zij uyt gaderen ende daer huere rijekdom inne

staet, aldaer men bevindt dat zij hebben 1375V2

nobelen, elcke nobel doende 6 Rh. gl., dat

vvesen zoude 27V2 kerven".

Ad V: „[Zij] seggen, dat zij hem [zich] generen [on-

derhouden] mit koyen [koeien] te houden, rnit

arbeyden om dachuyeren, mit visschen ende

vogelen.

Item dat huer lant leyt bij ackeren ende dat

zij hebben 800 ackeren, ende elcke acker is 2

mergen, daerof [waarvan] hemluyden toebehoort

omtrent 200 mergen -), ende 't andere behoert

tot goodshuysen ende borgeren 't Utrecht ende

i) In 1399, gelijk verhaald i>, werd er geklaagd «lat < luder et)

Nieuwer-Aemstel verarmd was en de armen naar de stad getrokken

waren. Thans blijkt ook de rijkdom zulks te doen. Maar dat zullen toch

zij, die zich «generen mit koyen*' — de rijkdom gemeenlijk van een

dorp -- niet gedaan hebben?

2) De belasting werd, toen de rijkdom voornamelijk in grondbezit

bestond, berekend naar het getal morgens: morgenlale. Toen handel

en nijverheid opkwamen en naast het grondbezit andere kapitalen zich

vormden, werd de schatting volgens het getal morgens onbillijk: het

geheele vermogen, alle takken van bedrijf en inkomen dienden in

rekening gebracht te worden. Men begon toen het belastbaar vermogen

van steden en dorpen te schatten naar het getal schilden, de meest

gebruikelijke muntspecie, vandaar de naam : sehildtale. Later toen het

schild ophield de gewone rekenmunt te wezen en het pond in zijne

plaats trad, werd de benaming sehildtale door schotpond, ponding en

verponding vervangen, waaronder eene jaarlijksche belasting van be-

bouwde en onbebouwde eigendommen verstaan wordt.
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an <lc cloostcrcn J
) cndc poortcren van Amster-

dam, te weten : Claes van Oestrum 't Utrecht

ioo mergen, de heeren van Sinte Marien 't

Utrecht 80 mergen, de joncheere van Breede-

roede 88 mergen, ende 't surplus behoert 't

Amsterdam, de reguliers buyten Amsterdam

ende elders 2
).

Item de cloosteren 't Amsterdam bruyeken

omtrent 100 mergen, die de buyeren van Oudcr-

kerek plagen te bruyeken ; desgelijcx bruyeken

de poorteren van Amsterdam wat meer dan IOO

mergen, die met hem niet en gelden noch en

geven ; ende 't ander wert bij hem gebruyet.

Item dit voors. lant geit 10 st. 't sjaers te

huyere ende 10 Rh. gl. current te coope, 't

een deur 't andere".

Ad VI: ,,[Zij] seggen, dat zij moeten houden een sluys

ende hebben alsoe veel zeedijcx dat, bij staende

dijck, zoe bedraecht elcken mergen 2V2 groten

ende dat gelden die aldaer eygen lant hebben".

Heer Jacob werd, voor zoover ik weet, opgevolgd

door pastoor Tyman, van wien in 1 53 1 staat opge-

teekend, dat de huur der door hem gepachte „stallinghe

binnen Ouderkerk" voldaan was s
). Blijkens een blafifert

i) Over de goederen te Ouderkerk en Duivendrechl der zoogenaamde

Oude Nonnen te Amsterdam werd reeds in deze Bijdragen gehandeld

:

dl. XXXIII, blz. 159—162.

2) De adel en de geestelijkheid was van hetgeen hun toebehoorde

aan den vorst geen schatting verschuldigd. Dit voorrecht werd later tot

de steden en hare poorters uitgebreid. En zoo waren — wat zeer on-

dragelijk was — de meergegoeden vrijgesteld, maar de minder ver-

mogenden met den geheelen belastinglast bezwaard.

3) Oud-archief Amsterdam : Portefeuille Amstelland ; id. Rek. Thes.

Ordin., ie sk, blz. 14 \o.
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van 1 53 1 woonde hij op „de kerkbuyrt by d'aemstel"

naast „Claes de barbier" 1
). Gewis kwam hem in 1531

ter oore, dat in zijne parochie door Cornelis de Roos

„capiteyn bij nacht mit noch V wakers tot hem" gezocht

werd naar „den dief, die 't silver in de Heylige Stede"

gestolen had. De dief, een zekere Peter de Cuper, werd

te Diemen door „gebuyren" gevangen 3
).

Maar meer zal pastoor Tyman de ooren gespitst

hebben toen enkele jaren later in 1534 het gerucht tot

Ouderkerk kwam, dat te Amsterdam „sekere opinioese

menschen, ghenaemt Verdoepers" waren „opgheresen".

Dit geschiedde, zooals Joost Buyck Sybrandsz., burge-

meester van Amsterdam, mededeelt omtrent Lichtmis.

„Sommige van dese sijn bij den schout van Amster-

damme ghevangen ende in den Hach ghebrocht, ende

sijluyden quamen bij malcander buyten Jan Roeden poirt.

„In 't beginsel van Martio is ghepubliceert een placaet,

waerin die Keyserlijcke Majesteyt alle dese Verdoepers

gratie verleent, mits sijluyden binnen 24 daghen gaen

voer haeren bichtvader ende bekennen haer dwalinghen,

mits ontfangendc oetmoedyge penitentie. Ende indien

sij haer scult niet kennen en willen, zo zal men ze

overleveren in den Hach, om aldaer te hoeren zulex

als recht wesen sal" 3
).

Of er ook volgelingen van de „dvvalinghen" der

„Verdoepers" onder de katholieken van Ouderkerk ge-

vonden werden, is mij niet gebleken.

In 1 544 was Simon Jacobs pastoor *), van wien niets

i) Oud-arehief Amsterdam : Portefeuille Amstelland.

2) Aemslels Oudheid: dl. I, blz. 21 7.

3) Nieu'ivc maren of verhaal van hetgeen voorgevallen is binnen

Amsterdam en op andere plaatsen in de jaren 1534—ijjó: Aemstels

Oudheid: dl. II, blz. 57.

4) Hist. Ep. HarL: pag. 126.
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opvolger had, onder wiens pastoraat de kerk gebeeld-

stormd werd l
). Wellicht is het daaraan ook toe te

schrijven, dat Bammelrode in 1 57 1 van zijn herderlijk

ambt afstand deed en tot nazaat Jacob Egbertsz.

verkreeg, die „ex gratia" geen 12 maar 10 scuten voor

zijn beneficie aan den aartsdiaken offeren moest. Den

24en April 1 5 67 kwamen Hendrik van Brederode's krijgs-

knechten — meerendeels uit Walen bestaande. — naar

Ouderkerk „ende deden den huysman groot overlast

ende gewelt ende verdestrueerden die kerek, datter

niet geheels in en bleeff, waerduer hem den burger in

Amsterdam in wapenen stelde op die mueren ende op

die marct, soo wel die goeden catholycken als guesen" 2
).

Hendrik van Brederode was destijds te Amsterdam

en wist zich voor het uiterlijke zoo te gedragen, dat

de stad hem een loffelijk getuigenis overhandigde en

zelfs de noodige gelden verstrekte voor zijn vertrek en

verdere reis. Maar achteraf is gebleken met welke

verraderlijke plannen hij jegens de stad Amsterdam

gezind was 3
).

Eene andere gebeurtenis van eenige beteekenis op

kerkelijk gebied geschiedde in 1573 toen Haarlem door

de Spaansche troepen omsingeld lag en er gebrek begon

te heerschen aan mondvoorraad 4
). Vele Noord-Hollanders

1) Bijdr. v. Haarlem: dl. IV, blz. 41S.

2) De Dietsche Warande: dl. Vil, atl. VI, blz. 546, Acntcykeningen

van broer Hendrik van Biesten. Zie over Van Biesten : Bijdr. v. Haarlem :

dl. IX, blz. 84—85.

3; Sclieltema, P. : Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567,

Amsterdam, G. Portielje, 1S46, blz. 105

—

1 1 1 ; id. blz. 96, noot
;
Bijdr.

i>. Haarlem: dl. IV, blz. 415— 419.

4) Nuyens, W. J. F.: Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in

de XVle eeuw, Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1867, dl. II,

blz. III — 125.
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poogden toen hunne geteisterde partijgenooten met levens-

behoeften te hulp te snellen. Maar Bossu en Don Frederik

sneden alle toevoer over den Amstel af door „een schans

op te werpen om het kerkhof en de kerk van Ouder-

kerk." 1
) Mag de dichterlijke Van Winter geloofd

worden, dan scheelde het maar weinig of „het puik-

sieraad der dorpen" ging ten gronde 2
).

Toen de dwinglandij aan 7 woeden,

Alles had in vlam gesteld,

Haarlem deerlijk hield bekneld,

Worstelen deed met tegenspoeden ;

Wierd door Spanje 's legermagt

Schans bij schans hier opgeworpen

En dit puiksieraad der dorpen

Schier ten ondergang gebragt.

De geheele toedracht der zaak en het geheele verloop

dier onlusten in Amstelland is door broer Hendrik van

Biesten in zijne „aenteykeningen" te boek gesteld 3
).

Den graaff van Bossu voer van Amsterdam op

den 4 April [1573] met een grootearmade ') van smalscheepen ten

oorlog toegerust en met agt galeijen na 't Haerlemmermeer, ende

omtrent het huis ter Hart daer was den dijck doorgesteeken,

daer men met die scheepen en galeijen door quam in de meer,

ende op het Haerlemmermeer waeren wel anderhalffhondert

scheepen van de geusen van Leyden, Delft, Tergou, Rotterdam

ende Dordrecht, die dagelijks in Haarlem victualy s
) brachten

van eruit, loot ende geschut; en die stadhouder ging met sijn

armade van scheepen de meer besetten ende alle enge wateren,

die uit de meer gingen nae Haarlem, dat [zoodat] er niemand

in mochte nog uit der stad met schuiten nog scheepen ; ende

men maakte een groote schans off een blockhuis op die hoek

1) Ollefen, L. van: 1. c, dl. III, blz. 7.

2) L. c, 2e zang, blz. 33— 34.

3) De Dietsche Warande: dl. VIII, afl. V, blz. 448—458.

4) Krijgsvloot.

5) Krijgsbehoeften.
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van de Spieringmeer, om daar niemand voorbij te laeten pas-

seeren nae Haarlem.

Item op den 22 April anno 1573 quamen de geusen wederom van

Hoorn en Enckhuisen leggen met 18 groote scheepen voor Jaep

Hannes en in het Schellingwouwerrack, met nog ses galeijen om
weeder den dijck [om het Diemermeer] in te neemen, maar sij

mochten doe daer [daartoe] niet komen, want daer laegen doe

[toen] twee vaandel knegten op den dijck wel beschanst ende

voorsien met geschut, maar de geusen deeden daar weeder

sincken 14 ofte 16 groote scheepen, als sy te vooren hadden

gedaen, ende sy braecken de kerek tot Schellingwou off, ende

die steenen wierpen sy in de scheepen en ook de sereken die in

de kerek laegen, om se te dieper te doen sincken, dat men se

niet weeder op soude mogen crijgen ; dit deeden dese peraten

[zeeschuimers] ende watergeusen van Hoorn ende Enckhuisen

om Amstelredam te bederven ende sijn neering en diepte te be-

neemen.

Item op Meijavond, welke was op onze Heeren Hemelvaartsdag,

quamen die geusen van Woerden ende Oudewater tot den Uyt-

hoorn en meenden in te neemen het dorp van Ouderkerck om
al wederom die passage van Utrecht op Amstelredam te beletten

;

ende daar lag een blockhuis tusschen Ouderkerck en den Uyt-

hoorn gemaeckt op een vlotschuit, welke men noemde duivels-

moer en was van balken gemaeckt. waerop ofte in dat, lagen

dertig a veertig man met hun geweer, en die geusen hebben dit

blockhuis al heimelijk overvallen ende verrast door quade wacht

die de knegten daar op hielden, ende hebbent aan brand ge-

stoocken ende het verbrandde met alle die daarop waeren.

Item op den 7 May, welke doe was op Donderdag voor Pinxter,

quamen de geusen weder van Delft, Leyden en Tergouw, met

schouwen ende hagerschuiten deur die Amstelveender wech tot

aan den Amsteldijck neffens de Diemermeer op Jacob Teunis

Gerritsz. hoffsteede, en meende hun [zich] aldaar te beschansen

ende starek te maecken en aldaar die vaart van Utrecht op

Amstelredam benemen. Maar die burgers en andere knegten, die

geen soldaten waeren, trocken terstond daartegens uit met schuiten

en booten en te voet, ende hebbense metterdaat van daar ge-

slaagen, eer sy hun [zich] ter deegen beschansten, ende daar

wierden van de geusen wel verslaegen over de twee hondert man

ende veel verdroncken in de Weetering, die 't meenden te ont-

komen ; ende sij lieten veel brood en bier met andere victualy

daar staan ende haar schuiten leggen ; ende die weg konden

komen verliepent, ende daar wierden X a XII gevangen gebrocht

in 't leeger voor Haarlem ende aldaer gehangen den XII Maij.



79

Item op den XII Junius quamen die geusen weder

van ter Gouw, Leiden en Delft en namen in den dijck tussen

Ouderkerck en Kostverloren, ende gingen hun [zich] aldaer be-

schansen ende starck maecken, meenende aldaer weeder de vaart

van Utrecht op Amstelredam te beletten; ende sy maeckten ook

een groote schans tot Amsterveen rontsom die kerck ; en den

15 Junius togen die knegten die op Ouderkerck lagen, alsmede

die op den dyck waeren tegens de meermondt om die geusen

te soecken met schuiten, booten en galeijen; en de geusen waren

seer sterck, soodat er wel twee hondert knegten van den graaff

van Bossu bleven [omkwamen] ; de graaff was daarself mede en

was van honderden een, dat hij niet gevangen wierd van de

geusen, hadden die knegten van de burgers van Amstelredam

niet gecomen, om hem te ontzetten.

In 1577 gaven de Staten aan Sonoy in last om
Amsterdam, dat nog steeds aan zijn vorst getrouw was

gebleven, van alle kanten te omsluiten en te Ouderkerk

eene groote macht van krijgsvolk te legeren. Van alle

goederen, welke door Amsterdam zelf werden uitgevoerd

of derwaarts werden aangevoerd, moesten zware con-

voyen geêischt worden, opdat haar handel ernstig

benadeeld en groote schade lijden zou 1
).

Of bij die gelegenheid ook aan de dorpskerk van

Ouderkerk schade werd toegebracht, is mij niet bekend.

Door den val van Amsterdam in Mei 1578 werd,

naar het woord van prof. Acquoy 2
), met de dorpskerk

en hare bezittingen gehandeld „volgens eene zedeleer,

die slechts door den Staat in toepassing kon worden

gebracht, maar die in burgers, wanneer dezen haar

volgden, streng zou worden gestraft." Toch drong het

1) Nityens: l.c, dl. III, ie boek, blz. 204—206; Bi/dr. v. Haarlem:

dl. IV, blz. 419. De belastingen op den handel werden »convoyen"

genoemd, omdat zij dienen moesten voor het uitrusten van oorlogsschepen

ter begeleiding van de koopvaarders.

2) Acquoy, J. G. R. \ Het klooster te Windesheiin en zijn invloed,

Utrecht, Gebr. van der Post. 1875, <"• H> blz - 57-
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protestantisme op het platte land van Amstelland slechts

langzaam en in betrekkelijk geringe mate door, gelijk

later in de kerkgeschiedenis van Ouderkerk na de Her-

vorming zal besproken worden.

Zoo hield dan toen de laatste stad Amsterdam gevallen

was, alle vrijheid van godsdienst op: en men geloofde

dat het katholicisme met het tegenwoordige geslacht

zou uitsterven 1
). De Roomsche kerken moesten voor

de instellingen en begrippen der nieuwe kerkleer worden

geschikt gemaakt. Maar wat had het protestantisme,

dat geen eeredienst heeft, aan altaren? Wat waarde

hechtte het aan kunst, die zich uitsprak in schilder-

stukken en beeldhouwwerk, daar het gesproken woord

alleen hetzij als gebed, gezang of preek, de harten

en geesten des volks moest opvoeren tot God? Geen

wonder dan dat de Roomsche kerken zich kwalijk aan-

pasten aan de begrippen der nieuwe kerkleer.

Wat zou men doen met het priesterkoor, dwarsschip,

met de zijbeuken en uitgebouwde kapellen, als alleen

maar gevraagd wordt naar ruimte om ongestoord den

predikant te zien en te hooren ? Vandaar werden de

meeste overtollige gedeelten der oude Roomsche kerken

weggetimmerd of geschikt gemaakt tot andere doel-

einden : tot kosterswoning 2
), wandelkerk 3

), huwelijks-

inzegening 4
), nachtmaal-viering 5

), catechisatie-kamer 6
),

1) Vgl. Fruin: La, dl. III, blz. 249.

2) De S. Bavo te Haarlem en de Kloosterkerk te 's-Gravenhage. Het

priesterkoor der laatst genoemde beroemde kerk werd in 1589 gebezigd

als werkplaats voor de geschutgieterij. Haagsch Jaar-boekje: jg. 1895,

blz. 104 env.

3) S. Eusebius te Arnhem; de groote kerken te Breda en Bergen-

op-Zoom; S. Lebuinus te Deventer; de kerken van Franeker, Goes,

Gouda, Schiedam, Tholen.
.

4) S. Bavo te Haarlem; de Oude en de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

5) S. Jacob te 's-Gravenhage.

6) De groote kerk van Koudekerk, Gem. Hazerswoude.
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bergplaats en bijkeuken !), tot gevangenis 2), of berging

van brandspruiten en kalkemmers 3
).

Onze monumentale middeleeuwsche kerkgebouwen

stonden in hunne afwerking gestuit, en konden onder

het protestansche regiem nimmermeer tot hun recht

geraken, gelijk trouwens door niet-katholieken grif wordt

toegegeven.

Zoo schrijft de Roever over de S. Marie of Nieuwe

kerk te Amsterdam 4
)

:

De kerk, gelijk wij haar thans zien, geeft slechts een flauw

denkbeeld van hetgeen zij eens, in katholieke handen gebleven,

had kunnen worden, zoowel als van hetgeen zij eens vóór de

Hervorming was.

Voor den hervormden eeredienst is zij niet gebouwd en ook niet

geschikt. Het gebouw staat daar naakt bijna als eene arme
vrouw, die vraagt om te worden aangekleed. En dat te doen

verstaat alleen de Roomsche kerk. De witte krijtlaag der muren,

de houten gestoelten kunnen de beschilderde wanden, de altaren

en tafereelen niet vervangen en met het aanbrengen van dien

eigenaardigen tooi van preekstoel, choorhek, grafmonumenten en

wapenborden zijn wij niet voortgegaan. Ja, de wapenborden, die

juist nog een beetje kleur in die holle massa gaven, hebben onze

aristocraten-vreezende voorouders opzettelijk weggenomen.

Onze oude kerken, doen mij immer denken aan pas ontruimde

huizen, zoo hol en kil en ongezellig. Wilde men ze weer in fleur

zien, men zou ze moeten teruggeven aan de Katholieken.

En naar aanleiding van deze uitlating sprak Dr. Jan

ten Brink in De Amsterdammer

:

De Roever's onderzoek naar de wording der nieuwe kerk

schijnt, hoe volledig ook, een somber geheel aan te bieden. Al

wat er schoons of fraais in dit Godshuis geweest is, werd door

witkalk of toemetseling der kapellen vernield. En volkomen juist

zegt de schrijver, dat onze oude kerken, zoo hol en kil, hem doen

1) S. Jan de Dooper te Soeterwoude ; S. Pieter te Utrecht.

2) Te Abcoude.

3) Aldus Ds. Gunning in zijn tuistgeschrijf met Ds. Schouten. Be-

sproken in deze Bijdragen: dl. XXIV, blz. l— 3.

4) Uit onze oude Amstelstad: 1. c, blz. 41.

6
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denken aan ontruimde huizen. Hij zou ze willen teruggeven aan

de katholieken. Toen ik eens de groote kerk te Haarlem in ge-

zelschap bezocht, en de fraaie gerestaureerde gewelven van dit

nobele gebouw, — waarvan nauw de helft bij den eeredienst der

Hervormden wordt gebruikt — mij tot geestdrift en bewondering

stemden, zeide ik al te luid, dat deze kerk alleen voor katholieken

geschikt was. Eene uitbarsting van algemeene Protestantsche ver-

ontwaardiging legde mij het zwijgen op. En toch heeft De Koever

volkomen gelijk. Men noeme zoovele kerken, door de Hervorming

aan de oude religie ontnomen, als men wil, steeds keert de

gewaarwording terug — dit gebouw is voor den protestantschen

eeredienst niet geëigend. Hier baat geen beroep op de abdij van

Westminster te Londen. De hooge Engelsche Staatskerk heeft in

zijn eeredienst veel van het voortreffelijke der katholieke kerk

behouden. Daarenboven het mausoleum van vorsten en groote

mannen uit de Westminster abdij staat buiten den eeredienst, en

maakt deze kerk eerlang tot een eenvoudig museum.

Mij doet de Nieuwe Kerk te Amsterdam steeds denken aan

een October-morgen, vol gulden zonneschijn, toen het Vondel-

standbeeld stond onthuld te worden, toen Jacob van Lennep bij

de zerk, die Vondel's asch dekte, een eenvoudig woord tot de

verzamelde menigte van lettervrienden richtte. Later heeft het

Amsterdamsche kerkbestuur zelfs den vereerders van Vondel

belet, ten gedenkdag van zijn overlijden een krans op zijn graf-

steen te leggen!

En deze getuigenissen kunnen gemakkelijk nog met

andere vermeerderd worden : denk slechts aan Dordrecht 2
)

en Utrecht 2
). 't Is trouwens wel eigenaardig, dat in de

laatste jaren ook katholieken, als leden van weten-

schappelijke of kunstlievende genootschappen, het hunne

er toe bijdragen om de heerlijke, vervallen of verminkte

middeleeuwsche monumenten in den aiouden luister zoo-

veel mogelijk te laten herrijzen,

Wat dan elders in het groot geschiedde, gebeurde

te Ouderkerk in het klein.

1) Oud-Holland\ jg. 1898, blz. 219— 224.

2) Bijdr. v. Haarlem: dl. XXIV, blz. 2^3; Vgl. Cd. Bitsken

Huet: Het Land van Rembrand, Studiën over de Noord-Nederlandsche

beschaving in de I7 e eeuw, Haarlem, 1901, H. D. Tjeenk Willink

en Zoon, dl. I, 2e sk, blz. 4— 6.
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Het priesterkoor werd door een houten hekwerk van

de kerk afgescheiden en de preekstoel in het midden er

voorgeplaatst !). Het orgel is steeds ondanks ultra-

kalvinistischen tegenstand in eere gebleven. Na den

storm van 1674 werd de toren met eene kap of nachtkap

gedekt, waartegen wellicht wijzerplaten zijn aangebracht.

Maar eindelijk in 1775 werd de aloude en vervallen

kerk afgebroken, waarvan wij slechts, zou de dichter

Binnewiertz zeggen 2
) : „herinnering als 't blijvende mee-

dragen".

1) Wagenaar, Jan: l.c, dl. III, blz. 62.

2) Binnewüilz, A. M. J. I. : Gedichten, Utrecht, J. R. van Rossum,

[98, blz. 30.

J. C. VAN DER Loos.

Nieuwerkerk ad. IJsel.



EEN HAGEPREDIKER J
).

Als een der eerste, zeker een der vurigste verdedigers

en verspreiders der nieuwe leer door Luther gepredikt,

mag genoemd worden Pieter Hasaert.

In 1598 op 79-jarigen ouderdom overleden, zal hij,

zoo kunnen we narekenen, in 1 5 18 of 15 19 geboren zijn.

In het „Algemeen Pardon" van 1574 wordt gesproken

van Belle en, in een „Jaerghedicht," van Dadizeele,

twee kleine plaatsjes in West-Vlaanderen, een streek

die aan de wordende kerk een groot aantal dienaars

leverde.

Van zijne ouders, zijne eerste levensjaren is ons niets

bekend. De bewering dat Hasaert. evenals zoovelen

zijner medestrijders, eerst als roomsch geestelijke werk-

zaam was, meenen we op goede gronden te kunnen

tegenspreken. In de „Naamreeks der valsche profeten

die in dezen ellendigen tijd Vlaanderen door hunne ver-

giftigde leer hebben bedorven, door broeder Jan Ballin,

kloostergeestelijke te Clermaretz," wordt van hem gezegd

dat hij een leek was ; ook in de vonnissen waarbij

Hasaert verbannen werd of zijne goederen werden ver-

l) Behalve de in dit artikel genoemde werken werd o.m. geraadpleegd :

Ed. de Coussemaker, TrouHes religieux du XVIe Siècle dans la

Flandre Maritime. H. Q. Janssen, Kerkhervorming te Brugge. Idem,

Kerkhervorming in Vlaanderen. Bijdragen tot de geschiedenis en oudheid-

kunde, inzonderheid van Zeeuwsch Vlaanderen, door Janssen en van Dale.

Ktonijk van het Histo?isch Genootschap te Utrecht, jaargang 1857. De

Navorscher, deel III. Kervijn de Lettenhove, Ilistoirc de Flandre, enz. enz.
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beurd verklaard, vindt men de woorden „prêtre apostat"

of „priestere aspostaet" niet.

In het banvonnis uit Antwerpen in 1566 voor zijne

deelneming aan den beeldenstorm, wordt hij genoemd

„dogmatiseur" dat is dwaalleeraar, wat nog niet beteekent

dat hij geestelijke zou zijn geweest.

Wanneer Hasaert tot de Hervorming overging en

onder welke omstandigheden, wordt nergens vermeld.

De reeds genoemde broeder Ballin verhaalt dat de moeder

van Hasaert, tamelijk bejaard, haar zoon ondervraagde

over het punt welk geloof het beste was. Hij antwoordde :

„Gewis, moeder, 't is het Roomsch Katholiek geloof."

Toen zeide hem de moeder: „En waarom onderwijst

ge dan eene andere leer dan die van mij en uwe voor-

ouders geleerd?" Waarop hij gansch beschaamd ant-

woordde, dat men volgens zijn tijd moest leven.

Aan dit verhaal hechten we weinig waarde, omdat

uit de verdere levensgeschiedenis van Hasaert ten duide-

lijkste blijkt, dat hij, althans later, handelde uit volle

overtuiging en meer dan eens zijn leven in groot gevaar

bracht, wat doorgaans niet het werk is van iemand

die door geen andere drijfveer wordt bewogen dan de

meening „dat men volgens zijn tijd moest leven."

Veronderstellen mag men, dat hij, het levenslicht aan-

schouwende in hetzelfde jaar dat Marten Luther, door

het afkondigen zijner stellingen, de gansche wereld met

zijn naam vervulde, van zijne vroegste jeugd met de

nieuwe leer kennis maakte die, ondanks placcaten en

inkwisitie, in Vlaanderen vroegtijdig was doorgedrongen,

dank zij de handelsbetrekkingen die deze streek onder-

hield met Duitschland en Engeland. Bij den terugkeer

uit die landen werden pamfletten, traktaatjes, bijbels

medegebracht, onder vrienden en bekenden verspreid,

gelezen, besproken en zoo ongemerkt de grond voor-
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bereid waarop spoedig de nieuwe leer weelderig zou

groeien en bloeien.

Hasaert, van wien bij zijn overlijden door Ds. Louwyck,

iemand die hem van dicht bij had gekend, kon gezegd

worden, dat hij „heeft vijftich jaren lang tpredicampt

volbracht," behoorde dus sedert 1548 onder diegenen

die in Vlaanderen de talrijke geheime bijeenkomsten

leidden, die op afgelegene plaatsen, in dichte bosschen,

dikwerf des nachts, gehouden werden.

Het gebeurde meer dan eens dat de overheid van

deze bijeenkomsten onderricht, gewapende mannen af-

zond om de menigte uiteen te drijven en den predikant

en de bijzonderste leden aan te houden ; maar vaak ook

konden de op den uitkijk geplaatste broeders tijdig

waarschuwen, en dan verstomden de gezangen en werd

in de bosschen eene schuilplaats gezocht. Enkelen bleven,

boden zich als martelaars, om, zooals ze het noemden

:

Met God den Vader te gaan spreken. Doch de schare

groeide steeds aan ; weldra verscheen men ook gewapend

op de bijeenkomsten om desnoods geweld met geweld

te keeren, ja, men voelde zich weldra zoo sterk dat

men de afgezonderde plaatsen verliet om onder de muren

der steden bijeen te komen.

Dit alles trok ten laatste de aandacht van den pro-

kureur-generaal van den Raad van Vlaanderen die in

1559 de overheden verzocht hem op de hoogte vanden

toestand te stellen. Veel echter vernam hij niet, want,

hetzij dat de overheid het niet wist, of waarschijnlijker

het niet zeggen wilde, ze ontkende dat het aantal volge-

lingen van Luther's leer van dien aard was dat men er

zich over verontrusten moest.

Toen later aan het licht kwam dat in het Belhout

wederom eene geheime vergadering was gehouden, werden

de Bailjuw en de pastoor van Belle naar Gent geroepen
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om aan den Raad van Vlaanderen inlichtingen te geven.

Ze verklaarden dat de vergadering heeft plaats gehad, maar

dat hoogstens honderd of honderdvijftig personen in de

laatste 8 jaren hunne kerkelijke plichten hebben verzuimd.

De overheid gaf geen geloof aan die verklaringen en

de inkwisiteur Titelmans ging persoonlijk naar Belle en

omstreken om een onderzoek in te stellen en ontdekte

daar eene Vereeniging die besloten was zich met alle

beschikbare middelen tegen de inkwisitie te verzetten.

Toen hij een verdachte van ketterij naar Yperen deed

overbrengen, wilde het volk den gevangene bevrijden,

waarbij het leven van den inkwisiteur groot gevaar liep.

De Raad van Vlaanderen oordeelde de toestand ernstig

en besloot in Mei 1561 twee raadslieden en den pro-

kureur generaal te zenden, die berichtten dat Belle,

Nieukcrke, Kemele, Wytschote, Dramvultre, Renighelst,

Steenwercke, Meessen en Hondscotc totaal besmet

waren, en door de overheid niets gedaan werd om de

uitbreiding tegen te gaan. De Raad van Vlaanderen

wilde strenger optreden ; de landvoogdes Margaretha

van Parma vreesde echter eene algemeene ontevreden-

heid en wilde niet verder gaan dan de placcaten stipt

te doen naleven, de overheid tot haren plicht te roepen

en de nalatigen te straffen.

Ook dit was niet meer mogelijk, daar het bleek dat

de uitvoering der placcaten de totale uitroeiing van het

gewest zou tengevolge hebben. De Raad van Vlaanderen

nam toen het besluit een termijn te stellen binnen

dewelken de verdwaalden van hunne dwaling konden

terugkomen; enkel gestraft zouden worden de aanvoerders,

de predikanten en zij die hun huis hadden afgestaan

om te vergaderen.

De voormannen lieten zich door het gevaar niet af-

schrikken ; ze verdubbelden integendeel hun ijver en
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spanden alle krachten in om zich van de standvastigheid

hunner aanhangers te verzekeren. Toen de overheid dan

ook talrijke personen deed aanhouden, werd te Meessen,

ten huize van den predikant Jacobus de Buyser, eene

vergadering gehouden, waar het punt besproken werd

de gevangenen met geweld te verlossen. De meeningen

waren zeer verdeeld en een besluit werd niet genomen.

Pieter Hasaert die sterk verdedigd had geweld tegenover

geweld te gebruiken, voorzag het gevaar dat hem en

zijne vrienden bedreigde en verliet „seer verstuert" het

land om zich naar Norwich in Engeland te begeven,

waar zich eene vlaamsche protestantsche gemeente wilde

vestigen met goedvinden van Koning Eduard VI, die

al het voordeel begreep dat te halen was uit de vestiging

van die op velerlei gebied bekwame vlaamsche hand-

werklieden.

Zeker is het dat Hasaert de toestand goed had inge-

zien ; de regeering was zonder genade en tal van personen

werden door de buitengewone Commissarissen ver-

oordeeld tot verbanning en verbeurdverklaring hunner

goederen. Hasaert behoorde onder hen en uit den staat

van verbeurdverklaring blijkt dat hij niets bezat, wat

nogal te begrijpen is daar hij sedert jaren een zwervend

leven leidde en zich aanhoudend moest verbergen om aan

de vervolgingen te ontsnappen. Hasaert bleef niet lang

in Engeland daar door den vroegtijdigen dood des

Konings het plan tot vestiging eener gemeente te

Norwich voor het oogenblik niet tot uitvoering kwam.

In het vaderland teruggekeerd zette hij zijn arbeid

voort en in 1562 predikte hij in de omstreken van

Yperen, maar trad over de grens, naar Frankrijk, toen

de gerechtsdienaars hem het leven al te lastig maakten.

Van daaruit bezocht hij voortdurend zijn geboorteland

en trad in het geheim op in de uitgestrekte bosschen
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deel aan de besprekingen die tusschen de voormannen

werden gehouden om door krachtdadig op te treden te

verkrijgen wat hun onthouden werd, vrijheid van

godsdienst.

De gevolgen waren dat in de eerste dagen van

Augustus 1566 de beeldenstorm in Vlaanderen uitbrak,

die zich als een snelloopend vuurtje naar Antwerpen

en verder uitbreidde. Hasaert liep de streek af in alle

richtingen; we vonden sporen zijner aanwezigheid te

Deinse, te Brielen bij Yperen, te Hondscote, te Nieuwer-

kerke, ja, te Breda en te Antwerpen, uit welke stad,

zooals we reeds zagen, hij gebannen werd, en waar

zijn aandeel in de gebeurtenissen niet gering moet zijn

geweest, daar hij uitgesloten werd van het algemeen

pardon in 1574 door Spanje uitgevaardigd.

Aan het hoofd van 200 man verscheen Hasaert op

10 September 1566 te Veurne en wilde de stad door

trekken om zich naar Wulpen te begeven, waarvan de

kerk nog gespaard was gebleven. De Magistraat verbood

hem den toegang, maar hij wist zijn doel langs een

omweg te bereiken en weldra lag de kerk van Wulpen

vernield.

Dan riep Yperen zijne hulp in, om op 29 September

door het houden eener vurige predikatie, waarvan hij

het geheim scheen te bezitten, de lauwhartigen tot

handelen aan te sporen. De Magistraat kwam tegen

zijn optreden in verzet, omdat hij door den Raad van

Vlaanderen voor 50 jaren was gebannen en hij den eed

niet had afgelegd die, ingevolge eene overeenkomst,

van de predikanten werd gevergd.

Hasaert spotte met die formaliteit en ondanks alle

verzet predikte hij op den gestelden dag te Yperen.

Later werd het gerucht verspreid dat Hasaert op
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15 December met talrijke aanhangers uit Belle nogmaals

naar Yperen zou komen om te prediken. De Magistraat

nam natuurlijk betere voorzorgen; Hasaert verscheen

dan ook niet, en in zijne plaats predikte Rijckewaert.

Of er bij die gelegenheid onlusten plaats hadden weten

we niet, maar we maken het op uit het feit dat zekere

Maillard de Honghere, te Yperen op de pijnbank gelegd,

verklaarde dat Pieter Hasaert hem indertijd het voor-

nemen had kenbaar gemaakt om op 15 December de

stad met geweld te vermeesteren.

De Hervormingspartij scheen voor een oogenblik in

het Zuiden te zegevieren en deinsde voor niets meer terug.

De velen die naar Engeland gevlucht waren besloten

naar Vlaanderen terug te keeren en zich met geweld

van de regeering meester te maken. Dit plan lachte

Hasaert toe en al zijn ijver besteedde hij om het te

doen gelukken; het plan zou echter niet tot uitvoering

komen; te velen waren in het geheim, dat ook aan de

overheid ter kennisse kwam en door handig optreden

nog tijdig werd voorkomen.

Hasaert, aan het hoofd van een vrij aanzienlijke

troep goed gewapende mannen, troostte zich over de

teleurstelling door verschillende plaatsen af te loopen en

kwam op 12 Juni 1567 te Reninghelst, waar de kerk

totaal werd vernield, de pastoor en twee kapelaans

naar het bosch werden gevoerd en op onmenschelijke

wijze om het leven gebracht.

Intusschen was de hertog van Alva opgetreden om
den opstand met geweld te onderdrukken.

Niemand voelde zich meer veilig, zeker Hasaert niet,

die een leeuwenaandeel had in de verschillende gebeur-

tenissen der laatste jaren, en hij keerde naar Norwich

terug, waar hij velen zou terugvinden van hen die met

hem den strijd in het vaderland hadden gevoerd, waar-
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onder zich bevonden de meest rumoerigen en juist niet

het beste deel der natie.

Te gelijkertijd verlieten duizenden en duizenden, (men

heeft zelfs gesproken van honderd duizend huisgezinnen,

wat stellig overdreven is), het land om in vreedzamere

oorden hun kunst, hun handel, hun nijverheid, hun

wetenschap over te brengen, waardoor aan het eenmaal

machtige en rijke Vlaanderen een gevoelige slag werd

toegebracht.

Tot predikant te Norwich aangesteld kwam Hasacrt

al spoedig in botsing met een deel zijner gemeentenaren.

In 1564 was te Londen de doopordening uitgevaardigd

waarbij bepaald werd dat voortaan elke vader bij de

aanvraag van het Sacrament voor zijn kind, een ver-

klaring zou moeten overleggen van twee doopgetuigen.

Dit was eenvoudig een maatregel van voorzichtigheid.

„In de meeste gevallen, zegt A. A. van Schelven, (in

de Nederduitsche vluchtelingen-kerken der 16de eeuw

in Engeland en Duitschland in hunne beteekenis voor

de reformatie in de Nederlanden), wanneer een vader

het Sacrament voor zijn kind kwam aanvragen, was

de man den ambtsdragers geheel onbekend. Door een

overhaaste vlucht had hij zich misschien niet eens van

voldoende burgerlijke en kerkelijke legitimatiepapieren

kunnen voorzien. Zoo was dus meestal slechts een zeer

gebrekkig oordeel over hem mogelijk, en in verband

daarmee het gevaar ook niet denkbeeldig, dat de doop

zou worden bediend aan een kind dat daarop geen

recht had door het Verbond."

Dit werd aanleiding tot hooggaande twisten die jaren

duurden ; velen die zich aan het besluit niet wilden

onderwerpen werden uitgesloten, anderen traden vrij-

willig uit en allen begaven zich naar Norwich, waar

de strijd weldra opnieuw ontstond, en zoo hoog liep
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in de geschillen werden betrokken. Hasaert nam er een

ijverig deel aan ; hij was een tegenstander van het

Londensche standpunt, en ziende dat zijne partij de

overhand niet kon behalen, verliet hij in 1568 plotseling

zijne standplaats. Uit het verhoor dat een der ge-

bannen, Pieter Henzeck, onderging, nadat hij in handen

van het gerecht was gevallen, vernemen we dat Pieter

Hasaert om de heftigheid zijner preeken Drayliert werd

genoemd en bij zijne broeders in Engeland niet hoog

stond aangeschreven.

Van Engeland begaf Hasaert zich naar Duitschland,

zich tijdelijk te Wezel en Emmerich ophoudend; in

1573 is hij te Gogh, tijdens een vacature; daarna trad

hij als predikant op te Keulen, Aken en Emden en in

1579 is hij terug in zijn geboorteland en vinden we

hem te Sluis, waar hij hoofdzakelijk de omliggende

plaatsen bedient en zich vooral beijvert in elke gemeente

predikanten te vestigen, waarin hij vrij wel moet ge-

slaagd zijn, daar op 19 Januari 1580 de eerste klassikale

vergadering te Brugge kon worden gehouden.

Enkele maanden later verlaat Hasaert Sluis, is een

korte tijd te Comen werkzaam en daarna van 1581 tot

1583 te Naaldwijk.

Waar hij verder vertoefd heeft, is ons niet gebleken.

De particuliere Synode te Delft van 24 Augustus

1587 en de Synode te Schiedam in 1588 gehouden, be-

noemden hem tot inspector der kerken in de Brielsche

classis en daarna verliezen we zijn spoor gedurende vele

jaren .en vonden enkel vermeld dat hij in Duitschland

verbleef, zonder aanwijzing van plaats.

In 1598 was hij terug in Holland; hij zou zich naar

Walcheren begeven en kwam op 7 Mei te Naaldwijk

om eenige uren bij de oude kennissen door te brengen.
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Op verzoek van zijn opvolger in genoemde gemeente,

Pieter Louwyck, zou hij zijn verblijf eenige dagen

verlengen en Zaterdag vóór Pinksteren en ook op

Pinksterdag de godsdienstoefening leiden. De gansche

gemeente stond verwonderd „over zijn stercke memorie,

clare uitsprake ende goede beleydinghe in deselve zijne

predicatie ghedaen."

In zijne „Geschiedenis van de predikkunde in de

Protestantsche Kerk van Nederland" zegt Dr. J. Hartog

over deze preek sprekende: „Het is eene Pinksterpreek,

in den vorm van eene homilie, over Hand. II: i—4.

Na eene eenvoudige inleiding over de belofte des H. G.

als eene der voornaamste toezeggingen, met welke onze

Heer en Heiland Zijne Apostelen placht te vertroosten,

spreekt hij eerst over den tijd, waarop de H. G. aan de

Apostelen gegeven is, daarna over de gezindheid der

Apostelen toen zij den H. G. ontvingen, vervolgens over

de wijze, waarop de H. G. gegeven werd, en eindelijk,

over zijn uitwerksel en vrucht.

„In het eerste deel wijst hij aan, hoe geschikt die

tijd was voor deze gebeurtenis, omdat de talrijk samen-

gevloeide menigte de uitbreiding van het evangelie in

de hand werkte. Ook maakt de spreker in navolging

van Augustinus, er opmerkzaam op, dat, gelijk de wet-

geving vijftig dagen was na het Pascha, zoo ook, vijftig

dagen na den dood van Jezus, de Geest de wet der

liefde heeft geschreven op de tafelen van onze harten.

Voorts maakt hij gebruik van de vergelijking van

Paulus in I Cor. III.

„In het tweede deel spreekt hij eerst over de gehoor-

zaamheid der Apostelen aan het bevel van Jezus, om
niet te scheiden van Jeruzalem ; daarna over den geest

der liefde, waarin zij als echte kinderen Gods met

elkander verkeerden, en eindelijk herinnert hij hoe zij
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volstandig waren in het bidden. In en door dit alles

toonden zij, vatbaar te zijn voor den hun toegezegden

Geest.

„In het derde deel wordt de wijze besproken, waarop

de H. G. gezonden werd, en gehandeld over de zinne-

beeldige beteekenis der onderscheidene verschijnselen,

terwijl hij verder aanmerkt, dat hier alleen sprake is

van de buitengewone gave des Geestes, aangezien zij

dien Geest vroeger reeds eenigermate bezaten, waar-

door zij hadden geloofd en betuigd, dat Jezus de

Christus was.

„Het laatste deel behandelt het spreken met vreemde

tongen en de wonderkracht des Geestes, die niet alleen

gezien wordt bij de Apostelen, maar in alle tijden,

waarin de Geest door het Evangelie werkt tot ver-

lichting en zaligheid der menschen. En het geheel

verdient zeker hoogen lof, niet alleen om de zamen-

stelling, maar ook om den Geest, die ons uit deze

stichtelijke schriftverklaring tegenkomt, en met milden

ernst op hart en leven tracht te werken."

Na de preek nam Hasaert deel aan het H. Avondmaal

en toonde zich den ganschen dag bijzonder vroolijk en

opgewekt ; den volgenden dag werd hij ongesteld en

ondanks de meest liefderijkste verzorging verminderde

zijn toestand merkbaar en overleed hij zacht en kalm

op 31 Mei.

„Den tweeden Juny daeraenvolgende is hij (volgens

mededeeling van zijn opvolger Pieter Louwyck) eerlycken

met grooten gheselschap ter eerden gebracht, hem be-

gravende in de Kercke tot Naeldwijc, recht voor den

predikstoel, ghelijck hij begeert hadde, daeromtrent te

moghen gheleyt worden."

De reeds meermalengenoemdepredikantPieterLouwyck

die zijne laatste preek uitgaf en in een voorwoord zijne
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ziekte en laatste oogenblikken op eenvoudige wijze be-

schreef zegt, wat eenigzins in tegenspraak is met de

vroeger aangehaalde woorden van broeder Ballin : „Den

sesentwintichste Mey, ziende dat de crancheyt meer

swaerder wert, (hoewel hij noch bij goeden verstande

was ende vaster memorien) begonde hemselven te laten

voorstaen dat hij van derselver siecte niet en soude

opstaen ; waeromme ie oorsake nam hem af te vraghen

oftet de Heere beliefde hem uit desen leven te halen,

oft hij niemandt yet en begeerde te bevelen, ghelijck

ik hem deselve vraghen op ander daghen meer hebbe

voorgehouden: Daerop hij altijt geantwoord heeft neen.

Dan hij beval Gode zijnen Salichmaker zijne ziele,

ende zijn lichaem der Aerden ; alleenlick begheerende

wanneer hij soude overleden zijn, dat men den laetsten

dienst ende liefde aen hem soude bewijsen ende zijn

lichaem door een christelijcke begravinghe ter aerden

bestellen.

Ende voorder sprekende, zegde : Aengaende de leer

welcke ik nu omtrent vijftich jaren hebbe bekent, ende

gepredikt, die houde ik noch voor de waerachtighe leere

der Salicheyt te wesen, begeerende in deselve te leven

en te sterven verwachtende anders niet dan dat de Heere

zijne genadige wille met mij soude uitrichten."

Achter de preek van Hasaert geeft de reeds genoemde

Pieter Louwyck, zonder naam van den vervaardiger,

zoodat we veronderstellen dat hij zelf er de schrijver

van is, het volgende

:

Besluyt, vervattende tgansche leven, ampt, wandel

ende eynt, van der persoon voors.

Petrus Hasaert heeft veel Land en Steden belopen,

Een min dan tachtich Jaer, zeer veel gevaerdeurkropen,

En vijftich Jaer omtrent, des Heeren woort geleert,
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In Westvlaendren vooreerst zijn Vaderlant geeert,

Daerna in Engelant, Hollant, en voort int breede,

Meest de Neerlande door, Oostlant en Duytslant mede,

Maer liever onder tcruys, dan vrij ende openbaer,

En overal nam hem God, gelijck d'oogh in bewaer.

In leer bleef hij gesont, in wandel vroom gebleken.

Van stemme sterck en claer, bevallich int uitspreken,

IJverich ende cloeck, de waarheyt voor te staen,

Leugen en valsche leer, te bestrijden en te verslaen,

Soeckende dach en nacht, der Kerck welstant en vrede,

Den vromen vriendelich, maer wel straf der boser zeden,

Int leven slecht en recht, sonder hoochmoet of pracht,

Giericheyt en wellust werd oock van hem veracht.

Dies heeft hij groote vrucht, gedaen onder de menschen,

Veel duysenden gebracht, ter waerheyt na hun wenschen,

En noch veel meer daerin, gesterct door leering goet,

Met vertroostingen schoon, der swacken van gemoet.

Maer als hij nu zijn loop hadde gebracht ten ende,

Is hij tot Naeldwijck bij zijn bekende,

En door een crancheyt, d'welc God hem daar heeft

[gesonde,

Doch vroom en wel getroost, gescheyden uit dees tijt,

Rustende 'tvleesch in d'aerd', de ziel bij God verblijt,

Verbeyt des Heeren dach, wiens cracht weder sal geven,

Tgeen nu verloren is, ja een veel beter leven.

Nu broeders altesaem, en susters in den Heer,

U voorganger gedenkt, zijn leven ende leer,

Tracht zijn geloove naer, weest zijn navolgers willich,

Gelijck hij is geweest, Christi navolger hillich.

Tis wel te clagen, dat Gods Kerck hier is berooft,

Van sodanigen licht, maer dit voorwaer gelooft,

Het is ons zonden schuld, en daertoe een waerschouwen,

Van ongelucken swaer, daer voor ons staet te grouwen,
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Tenzij dat wij bij tijt, met boetvaerdicheyt gaen,

Den Heere tegemoet, en zijn naem roepen aen,

Dat hij door zijn ghenaed, hem zijnes volckx eerbarme,

Tot zijns naems eer en troost aller bedruct en arme.

Dan volgt een

Jaer-ghedicht

op het afsterven van

Pieter Hasaert van Dadizeele.

Pleter Hasaert WÏItLoop VVert tor NaeLt VVIIC

VoLbraCht In Vast geLoof, en hoop op God, 't Melis

Laetsten na Chr.

Ook een paar grafschriften werden vervaardigd, waar-

van het eene luidt:

Nadat Petrus Hasaert,

Trouherder, Christi schapen

Vijftich jaer had bewaert,

Is hij in God ontslapen.

Dies zijn ziel omhooch leeft,

't Lichaem rust hier in daerde,

Verwacht dat de Heer geeft

D'opstanding groot van waerde.

Het tweede grafschrift, in het lat ij n gesteld, werd

vervaardigd door Meester Gijsbert van Amerongen, sedert

1595 rector der Latijnsche school te Naaldwijk, en luidt:

Epitaphium Petri Haesaert, Ministri Verbi Dei Piiss,

atque Vigilantiss.

Hac Petrus vita longisque laboribus Haesaert

Defunctus, tandem conditus est tumolo.

Quem Heet extrema nunc fata tulere senecta.

Et vitae saturum sustulit atra dies

:

Hunc tarnen ante diem crudeli funere raptum

7
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Flemus et effusis diffluimus lachrymis,

Hic vigil excubias Pastor, dum viveret, egit.

Ne lupus electas dilaceraret oves.

Et quinquaginta vixit Symmista per annos,

Clamque palamq ; Dei Mystica Verba docens.

Hinc capit aeternae coelestia gaudia vitae,

Et fructum aeterni nominis inde sui.

Vixit annos 79, moritur an. 1598. Mens. Maij 31.

G. A. Scholae Naaltvicenae Didascalus, p.

Van dit gedicht wordt de volgende vertaling gegeven

:

Petrus Haesaert van dieven ende veel arbeyts ontlast,

Legt in de Kerc tot Naeldwijck begraven eerbaer,

En hoe wel hij out zijnd' is gestorven onverrast

Ja 00c zijns levens sat van de doot is aangetast

:

Nochtans is zijn afscheyt te beweenen voorwaer

Met overvloedige tranen : want hij eenpaer

Als een getrou Herder al zijn leve gehoude heeft

[goede wacht,

Opdat den wolf zijn schaepkens niet vernielde swaer.

Ja heeft hier vijftich jaren lang 'tpredicampt volbracht,

Int heymelijc en opëbaer Gods woort geleert met cracht

Des hij nu ontwijflijc deeuwighe vrucht ontfaet,

En een eeuwighe naem op deert achterlaet.

E. van Bergen.

's-Gravenhage, December 191 1.



GESCHIEDENIS VAN LANGERAAR VOOR EN
TIJDENS DE REFORMATIE.

De parochie Langeraar is gelegen ten N. W. van

Alphen a. d. Rijn, op een paar uur afstands van die

plaats, tusschen de dorpen Nieuwveen, Aarlanderveen

en Rijnsaterwoude. Gemeentelijk draagt het den naam

van Ter Aar, dat dan bestaat uit drie gehuchten of

buurten, Langeraar, Korteraar en Kerkbuurt, waarvan

Langeraar het meest bevolkt is, zoodat de Parochie

hieraan haar naam ontleent.

Oorspronkelijk was deze streek boschgrond ; vandaar

Rijnsater-woude, Heer-Jacobswoude, (W)oudshoorn, her-

innerend aan het groote woud dat zich bij het Leidsche

meer (Leimuiden = Leithemuton, mond der Leithe) uit-

strekte, zooals in de Batavia Illustrata van Simon van

Leeuwen en bij J. C. v. d. Loos, („Geschiedenis van Am-
steiland o. a. blz. 28— 30") te lezen is. Geweldige over-

stroomingen, doorbraken en watervloeden velden en

overslibden de boomen, totdat deze na lange jaren,

verveend waren en kolonisten het veenbedrijf ter hand

namen (Nieuwveen, Aarlanderveen, Roelofarendsveen).

Zoo ontstonden de verschillende veendorpen van Rijn-

land, die nu nog bestaan, al behoort de veenderij grooten-

deels tot de geschiedenis. Volgens „van Hemesse" in

zijn werkje over de Heerlijkh. Woubrugge en Hoogmade

zou de streek, waar nu Ter Aar ligt, Harago hebben

geheeten, een woud vol heilige boomen der afgoden-

dienaars. Doch Harago is de oude naam voor het
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Holland, terwijl „van Hemesse" meent dat het de naam

van het oude Ter Aar is. Bij van Mieris „Groot Charter-

boek der graven van Holland." D. I p. 64—65 komt

een stuk voor van 28 Dec. 1063, waarin onder de

moederkerken : Flardinghe, Kiericwerve, Velserebrug,

Heiligelo, Pethem, die St. Willibrord eens van Karel

ontving, als kapellen, die er toebehoorden, werden

opgenoemd „Harago, Schie, Reinsburg, Warmunde,

Leichemuthon, Risantwald, enz."

Reeds hieruit blijkt dat Harago zeker niet Ter Aar

beteekent. Van Mieris zegt ook D. I p. 70 dat de naam

Harago verband houdt met een riviertje bij Vlaardingen

Harga. Het verdient alle aandacht, dat in de oudste

Charters b. v. uit 866 (v. Mieris o. c. lp. 19) de namen

van Rijnsatervvoude enz. niet genoemd worden.

Deze onzekere gegevens leggen wij dus liever ter zijde.

Een meer duidelijke aangifte over Ter Aar vinden

wij in de „Bronnen voor de Geschiedenis der Kerke-

lijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middel-

eeuwen, uitgegeven door Mr. J. G. C. Joosting en Mr,

S. Muller Hzn."

Vooreerst S. I „Register der Kerkelijke tienden in

1275— 1280 in het Bisdom Utrecht geheven ten behoeve

van het Heilige Land.

Anno Domini MCCLXX quarto Kalendis Maij cele-

brato concilio in Lugduno et concessa ibidem a domino

Gregorio papa decima omnium reddituum et proven-

tuum ecclesiasticorum beneficiorum in subsidium Terre

Sancte .... blz. 9. De ultimo termino secundi anni.

Registrum decanatus Northollandie .... Are X S. holl."

Uit hetgeen hier medegedeeld wordt blijkt dus, dat

ten jare 1280 Are kerkelijke tienden opbracht voor den

toenmaligen kruistocht en onder het decanaat van Noord-
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Holland behoorde. Dat die in bovengenoemde mede-

deeling Ter Aar beteekent, zou men vermoeden uit den

context, maar men moet scherp onderscheiden tusschen

Are = Hargen in Noordholland, hier genoemd, en het

Are in Rijnland (blzz. 102— 103).

In het „Supplement op het Oorkondenboek van

Holland en Zeeland bewerkt door James de Fremery"

lezen wij in No. 309 bij een „Verslag van bevindingen

van een op gezag van Floris V . . . . ingesteld onder-

zoek naar het eigendomsrecht van gronden, tienden en

ambachtsrechten .... ook in Rijnland . . .
." als volgt:

„^l. In Eslikerwoude vinde wi van der houtscoepe

alse verre als des graven sloet gaet ende van den

oestende van sgraven sloete over an die Are te Haren

VI voren lanc toe, dair vinde wi den gravc arve

gherechte ende tiende, uutgenomen drie agkeren, die

Jacob Coenekijns soen besetcn hevet, ende die van der

Neder Are VI vore land (noot : E. L. VI vocrlinc lanc)

ende die van der Hocgher Are XII voerlinc lanc, ende

soe wat dair boven is, dat vinde wi den grave toe,

arve, recht ende tiende."

In het bovengenoemde werk van Van Mieris staat in

D II hetzelfde met een vervolg hierop en met aangifte

van het jaartal 1306, hetgeen in aanmerking genomen

het bovenstaande, dat dateert van 1295— 1296, waar-

schijnlijk verkeerd is.

„Dits 't besceyd tusschen die goede lude van Ren-

zaterwoude, ende die van der Are, also waer, dat si

lands ghenoech hebben, dair sullen si hoeren opganc

hebben an beyden siden twaelf voer lanc, ende wair,

dat hun ghebreket, dat sal wesen half ende half. Voirt,

wair si tuyden, en des Heren bode dair toe leden, soe

wile hare dat onrecht hadde, die souts wesen op vijft

pond, ende wat land over blivet tusschen hoir twaelf
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voer langhe toecomende an beyden siden, dat sal vvcsen

des Heren van den lande, ende zoe wie dat land ane-

vinghe of anc taste, die verboirdc' thicn pond, ende

nochtan den Heere sijn land weder."

Bij James de Fremery („Supplement op het Oor-

kondenboek enz.") vinden wij in de „Nalezing No. 3.

Lijst der leenen van Teylingen."

„Dit helt die herc van Brederode te lene van den

here van Thelingen. Dat goet dat int Oghe leghet,

ende dat goet te Scoten ende dat reeht dat daar tho

behoert. Ende X H? jaerlics toter Are, ende V ïè jaerlics

thoet Aerlandervene in die bede. Ende oude Voshole

ende die Wijc ende 's Cravenbroec." Dit geschiedde

ten jare 1283.

Oorspronkelijk behoorde Ter Aar minstens voor een

deel aan de heeren van Teylingen, die het verleenden

aan de heeren van Brederode, tot deze in 17 10 de

Heerlijkheid verkochten aan Cornelis van Aarsen, Vrij-

heer van Hoogerheide enz.

De „Regesta Hannonensia, Lijst van Oorkonden be-

treffende Holland en Zeeland 1299— 1345" enz. bevatten

in No. 2, „Bevestiging van eenen lijftocht van alle smal-

tienden van der Are en Vriesenkoop." In de „Bronnen

voor de Gesch. der Kerkel. Rechtspr." enz., vinden wij

D I in hoofdstuk III: Excerpten uit de Kerkenlijsten

der Domfabriek blz. 60, dat Ter Aar voorkomt in

de navolgende jaren, met verschillende lezingen van

den naam.

„In Decanatie Rijnlandiae de LVI ecclesiis. Ter Aar

:

1395— 1465, 76, 15, 14, 18, 20, 21 Aere, 1466, e. v.

Aeree, 1487 Aren, 1509, 54— 58 Arre, 1559 e. v. Are."

In hoofdstuk VI, blz. in.

„Reportationes Ecclesiarum der domfabriek." Reke-

ning van 1404, vinden we Ter Aar als volgt

:
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„In Decanatie Rijnlandiae de LVj ecclese'is. Aere

XXX s."

In hoofdstuk VI, blz. 141. Reportationes Ecclesiarum

uit de domfabriek. Rekening van 1570, als volgt:

„In Decanatu Rijnlandie, Arre."

In hoofdstuk VII, blz. 168. Rekeningen van het Cathe-

draticum van 1545, 1550 en 1555 blz. 168, als volgt:

„In provisoria Rijnlandie. Ara" l
).

In hoofdstuk X, blz. 212:

Rekening van den Bisschoppelijken Vicaris over 1526.

„In provisoria Rijnlandiae Jrelra." (Uit de vergelijking

met andere lijsten blijkt, dat Jrelra 'Are beteekent).

„In de rekeningen der Grafelijkheid van Holland

onder het Henegouwsche huis, uitgegeven door Dr.

G. Hamaker" lezen wij D I in Engelbrechts rekening

van 1 300

:

„Item ontfaen van den herftsbede in Rijnland van

denselven jare ; Are — 10 t£."

D I, blz. 40 lezen wij in Gheret's rekening

:

„In den eersten van der herftsbede. In Aare den here

van Brederode 10 &'."

i) In de Oudheden van Rijnland is sprake van een Ara Rijnestein

of het kerkje van Rijnestein. De schrijver zegt, niet te weten waar

Rijnestein heeft gelegen en eindigt zijn mededeeling met de woorden

:

«Omtrent een van deze plaatsen heeft eene kapel gestaan in 't Latijn

Ara of Altare genaamd; welk voor een klein getal geloovigen was ge-

bouwt en door eenen Altarista, dat is een gemeenen priester, wierd

bedient" blz. 324—325. Doch zou het niet redelijker zijn Ara, dat

ook door dien schrijver in verband met Ter Aar wordt genoemd, te

vertalen door Ter Aar en het dan in verband te brengen met pastoor

Mr. Ghijsbertus van Rijnestein. De schrijver deelt mede: dat in een

handschrift van Ara Rijnesteyn wordt gesproken.

Welnu, nooit leest men iets van een Ara Rijnestein behalve in de

«Bronnen voor de Gesch. der kerkel. Rechtspr. enz." van Muller en

Joosting en dan alleen wordt die naam in 1555 genoemd. Juist indien

tijd nu was Mr. Ghijsbertus van Rijnestein pastoor.
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Hetgeen hier is meegedeeld, is in zooverre van waarde,

dat nu duidelijk blijkt, dat het dorp Langeraar reeds

van ouden oorsprong is en dat het ook in die oude

tijden tot de Utrechtsche kerken behoorde.

Een laatste vermelding van Ter Aar vinden wij in

het Charterboek van v. Mieris D III p. 412, 413 waar-

onder den titel: „Hertog Albert verwijst de schouten

en Hofsboden van Rijnland, en van den lande van

Woerden, die tegen hem misdaan hadden, in zekere

geldboete" het volgende voorkomt:

„Ghisebrecht van der Aer vive ende twintich oude

scilde.

Heynric, Willem Baversz. Seout ter Aer, tien ouder

scilde." Dit heeft plaats 15 Mei 1384.

Hierna kan men de vraag stellen, hoe de econo-

mische toestand der bevolking was.

In het Tweede Deel van „De rekeningen der Grafe-

lijkheid van Holl. onder het Henegouwsche Huis" leest

men op blz. 139, dat in het jaar 1344 te „Aare,

beloept der huyslude goed 8265 ffi . . .
."

In eene beschrijving van den toestand te Ter Aar

omtrent 1494, medegedeeld in „de Enqueste ende In-

formatie upt stuck van der Reductie ende Reformatie

van den schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestelt

geweest over de Landen van Hollant ende Vrieslant,

gedaen in den Jaerc MCCCCXCIIII." wordt gevonden:

„Upten dach voorsz. zoe hebben wij Commissarissen

voor ons geroupen ende gedachvaert Aernt Isbrantsz.

oudt 37 jaer, Pieter Dircxz. out 35 jaer, waerschippe

van den voorsz. dorpe; gheinterrogeert upten inhouden

van de voorsz. Instructie."

„Eerst angaende die haertsteden zeggen, bij heuren

eede hemluyden hoochelijcken gestaeft, dat sij alsnu

hebben 34 haertsteden, ende bij tijden van Hertoge
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Karel hadden zij 10 hertsteden meer, onder diewelcke

zijn 5 offe 6, daervan die inwoonenden van dien zoe

arme zijn, dat zij met hemluyden niet gelden en mogen."

„Item angaende die neringe zeggen, dat zij hem generen

met veenen te hanteeren ende turfif te delven, oock met

een weynick . . . . ? (waarschijnlijk: hantneringhe) daer

zij heur nootdruft off nemen, seggen, dat heure neringhe

alsnu tertijt minder es dan zij was ten overlijden van

Hertoghe Karel."

Item angaende den staet van heuren faculteyt int

generaal zeggen, dat zij bij tijden van den overlijden

Hertoghe Karel hadden in haer voorsz. dorp 1 1 kerven,

elcke kerff gereckent tot ioio pont Hollandts, tpont

van 30 grooten, ende alsnu zoe en hebben zij meer 5

kerven, elcke kerff tot 400 ponden, ten prijse voorscr.

seggen, dat sij gheenrehande renten up heuren voorsz.

dorp vercoft en hebben. Ghevraecht hoe deze verminde-

ringhe ende verarminghe toegccommen is, zeggen, dattet

tocgccommen is mits dat zij zitten up die pale van den

lande van Hollandt tegen Utrecht, ende dickwil, over-

midts den oorloge, brandschattinge hebben moeten geven,

dickwil 00c gevangen zijn geweest ende hemzelven hebben

moeten lossen ; hebben oock overmidts den oorloge veel

schattinghen ende ongelden moeten geven, zoedat zij

mitsdien ende omme des dieren tijts wille verarmt zijn."

Uit de „Informacie up den Staet, Faculteyt ende

Gelegenheyt van de steden ende dorpen van Hollant

ende Vrieslant om daernae te reguleren de Nyeuwe

Schiltaele gedaen in den Jaere MDXIV" blijkt dat deze

toestand in 15 14 niet verbeterd was.

„Meester Jan Janszoon, canoniek van St. Pancras te

Lcyden, pastoir van der Aire, Aernt Jacobszoon oudt

63 jaren, Heertgen Gerritszoon oud 56 jaer, Dirrick

Janszoon, 43 jaeren, huyren patroon ende principael,
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van den elorpe van der Airc, seggen bij eede 'tguenst

dat hiernaer volcht eerst."

„Up Ie arle, dat ter dire zijn 31 hertsteden, die 40 plagen

te wesen, ende zijn seer vergaen overmits der oorloge

ende inbreecken van den dijeken, ende de helft van der

voors. hertsteden en mach winters de cost niet gecrighen."

„Up IIe arle seggen, dattei omtrent 150 communicanten

zijn, ende mits de sterfte, die aldaar nu zeer geneert,

zoe zijn die gescapen zeer te verminderen."

„Up IIIe arle seggen, dat zij geen exhijsen en geven,

noch en zijn geen renten schildich, want zij geen geloof

gehadt en hebben te vercoopen."

„Up IVe arle zeggen, dat sij huere portie in de beden

ende ommeslagen gelden bij de kerven, ende hebben

in als maer 4 kerven, ende elcke kerf heeft iosteecken,

ende zoe wije boven zijn schuit 2 L groten heeft, die

staet up steeck."

„Up Ve arle seggen, dat zij hem generen mit turf

delven, die hem nu ontdreven zijn mitten inbreecken

van den dijeken, alst oock dede bij den inbreek, die

was over 4 jaeren. Ende dat de Aire groot is 1900

mergen snoets lants, daer nou 100 mergen onder es dat

zijn mergengelt waerdich es, ende zijn dijckgelt vrijen

mach, ende es moss ende gagelant, ende es alsoe snoede,

dat nyemant van buyten daer gadings inne heeft."

„Ende voor den inbreek van den dijeken, dattet lant

in zijn vigeur was, zoe werdde de mergen van den beste

lande gehuyrt om 5 groten Vlaems vrij gelts tsjaers,

ende het andere bleef dickwil leggen pro derelicto, mits

datter nyemant van buyten daer gadings inne heeft."

„Seggen voorts, die van Heerjacobswoude, van Alphen

ende Aerlemderveen aldaer commen delven turf, sonder

mit hemluyden yet te geven of te contribueren, thuer-

lijder grooten achterdeele."
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„Up Vle arle seggen, dat zij te gelden hebben in de

sluysen en de plaetvverck te Sparendam, dat hem wel

cost, bij gemeen jaeren, i braspenninck of 3 groten van

den mergen."

Het is reeds meermalen opgemerkt, dat men de ver-

zekeringen in de „Enquesten" niet zoo heel nauw be-

hoeft op te nemen. Elke parochie, groot of klein, stelde

hare zaken zoo donker mogelijk voor, met de kennelijke

bedoeling, maar laag aangeslagen te worden.

Uit alles blijkt wel, dat Ter Aar geen belangrijke

plaats is geweest ; bijzonderheden uit vroegere tijden

aangaande dit dorp schijnen onbekend. De Registers

der Leen- en Rekenkamer van Holland, die zich in het

Rijksarchief te 's-Gravenhage bevinden dcelen ook

niets belangrijks mede, behalve één ding aangaande het

kerkelijke Ter Aar, waarin wordt medegedeeld, dat

Gerrit van der Aer van Hertog Albrecht te leen ontving

o.a. „eene kereke, ghelegen in den ambachte van der

Aer in allen maniere alse zine ouders te houdene plaghe"

en dit viel voor „Donderdachs na Sinte Martij ns-dach

in den winter in 't jaer 1359."

Deze kerk bestond dus al lang voor 1359 en was

waarschijnlijk wel dezelfde waarvan sprake is in „Van

Ollefen en Bakker. De Nederlandsche Stad en Dorps-

beschrijver." Deze, die de toenmaals nog bestaande kerk

beschrijft, deelt mede: „Kerken en godsdienstige ge-

bouwen zijn hier van oudsher zeer vermaard. De oudste

derzelven is lang te niet geraakt, en was toegewijd aan

de H. Maagd Maria en den Martelaar Adrianus. Van

wat bouworde dezelve was kunnen wij niet bepalen. Het

is wel zeker, dat de katholyke parochie reeds lang vóór

de Reformatie bestond."

In 1566 begon men in de Kerkbuurt een nieuwe kerk

te bouwen. Het was een tamelijk groote kruiskerk
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(„volgens Toskaansche bouworde", voegen Van Ollefen

en Bakker er aan toe). Aan den toren werd volgens

een in den muur gemetselden steen in 15 17 begonnen,

zoodat deze toren dan nog tot een ouder kerkgebouw

behoorde. Die toren was niet zeer hoog en had een

zeskante spits. Midden op het dak stond een fraai spits

torentje, welk torentje zich nu op het dak van het tegen-

woordige protestantsche kerkgebouw bevindt. De kerk,

toegewijd aan den H. Adrianus en de H. Maria is in

1843 wegens bouwvalligheid afgebroken en door een

nieuwe kerk der Nederduitsch hervormde gemeente ver-

vangen, welke op de plaats der vorige kerk staat.

De kerk bezat in de lengte 6 ramen, 4 aan het

breede voorstuk, 2 aan het smaller achterstuk. De toren

met ingang stond aan het Westen, het altaar lag ten

Oosten, zoodat men van Langeraar komende door den

Wassenaarschen polder en dan links den weg inslaande

naar de Kerkbuurt, den ingang voor zich zag.

Om de kerk bevindt zich nog het kerkhof.

In den steen van het koor was het volgende te lezen

:

„Anó 1566 op Sinte Gregorius-dach heeft men deze

kerk begoesten te fuderen, ende inhetjaer 1568 omtrent

Pase soo is se volent tot Godes Eer.

SP. M.H

In het koor dier kerk was het pastoorsgraf. Op de

randen van den grafsteen, welke nu nog bestaat en

zich op het terrein der Katholieke school bevindt, staat

met opgehouwen letters

:

„Stierf in het Jaer ons Heere 1568 den 24 Augustus,

hier begraeven Aert Cor . . . [Z ?]vammerdam eerst Pastoor

tot Der Aer."

Meer in het midden leest men

:

„Den Weleerwaarden Heer Abraham Stouthandel
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stierf den 24 Juli 1652 oud wesend 30 Jaeren, in leven

Pastoor van Der Aer."

Daaronder is, evenals het vorige, later ingebeiteld

:

„Hier leyt begraeven den Zeer Eerwaerdigen Heer

en Meester Gerardus de Brüyn van Baerendrecht

Roomsch pastoor van Der Aer." R. I. P.

Verder zijn midden op den steen een kelk met hostie

daarboven in een stralenkrans, en twee ampullen met

ooren bezijden, uitgehouwen.

In het koor lagen nog vele andere geestelijken begraven.

Pastoor Burgmeyer, oud-kapelaan van Langeraar heeft

ons hunne namen bewaard:

„De volgende Pastoors der Gemeente Ter Aar liggen

in het choor der Hervormde Kerk aldaar begraven.

26 Aug. 1695. Theodorus de Reeder.

9 Febr. 1699. Gijsbert de Reeder.

8 Febr. 1792. Joannes Franciscus Hamburg.

Febr. 1807. Henricus Joannes van Halteren."

Van de pastoors die in Ter Aar de zielzorg uit-

oefenden is bijna niets bekend. De eerste priester die

genoemd wordt, komt voor bij Van Mieris o. c. D. III,

p. 171, in een brief van Klaas Vermeer, 13 Nov. 1364

verklarende, dat die van Nieuwveen, en van Oud Kal-

slagen een vrijen watergang gekocht hebben. De brief

eindigt : „ . . . . want ick geenen segel en hebbe, soo

hebbe ie gebeden Heren Gijsbregt Goelgebeur, Capellane

ter Are, dit aldus te besegelen."

Na dezen heer Gijsbregt Goelgebeur, die „capellane"

was, is de eerste ons bekende, Daniel Gerritszoon, die

1482 na zijn dood werd opgevolgd door Willem Dirks-

zoon. In 15 14, zooals bleek uit het vroeger medegedeelde

stuk, was Meester Jan Janszoon, kanunnik van St. Pan-

cras te Leiden, pastoor. In 1534 Meester Ghijsbertus van
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Rijnestein, kanunnik aan de St. Mariakerk te Utrecht.

Hij stierf in 1560 en werd opgevolgd door heer Arnoldus

Christianus 1
), die, in 1568 gestorven, werd vervangen

te dien jare door heer Joannes Adrianusz. van Zwam-

merdam. Ook was er omtrent dien tijd een heer Joannes

Jacobsz. pastoor. Vergelijken wij hiermede het opschrift

van den grafsteen welke zich in de kerk bevond, dan

bemerken wij dat, aangezien de reeds gemelde pastoors

elkander geregeld opvolgden, er geen tijd overblijft

voor het pastoraat van Aert Cor(nelis) (van) (Zv)vam-

merdam, eerst pastoor tot Der Aer. Desniettegenstaande

is het mogelijk, dat ook deze hier het pastoraat heeft

uitgeoefend. In hoeverre men nu dit woord „pastoor"

moet verstaan, is twijfelachtig, eveneens wat „eerst pastoor"

juist beteekent. Men zou zeggen, dat hier bedoeld wordt

„iemand die vroeger dus nog vóór Ghijsbertus van

Rijnestein pastoor of onderpastoor was in Ara."

Het lijstje der pastoors, dat wij hier weergeven, is

ontleend aan losse bladen uit de Bisschoppelijke reke-

ningen van het Archief der Bisschoppen te Utrecht.

Het luidt aldus:

„1482/83. Institutio dni. Wilhelmi filii Theodrici ad

eccl. par. de Ara, vac p. mort. dni. Danielis filii Gerardi

4. scuta Act. die Sabbathi post festum B. Marci Evan-

gelistae.

1534/35. Proclamatio mgri. Ghysberti de Reinesteyn

canonici eccl. B. Mariae. Traj. ad par. eccl. de Ara.

vac. p. mort ....

1560/61. Proclamatio et institutio pro dno Arnoldo

Christiano ad par. eccl. de Ara vac. p. mort. dni

1) Men kan met wat goeden wil, aannemen, dat deze Arnoldus

Christianus, dezelfde is als de man van den grafsteen (blz. 108) wiens

naam, naar het schijnt toch niet duidelijk meer te lezen is.
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7 Februarii.

1565/66. Licentia testandi pro dno. Arnoldo Christiano

pastore in Longa Ara. Act. 14 Junii.

1568/69. Proclamatie» dni. Johannis Adriani de Zwam-

merdam ad par. eccl. de Ara vac. p. mort. dni Arnoldi

Christiani uit. poss. ej. Act. 4 Decembri.

1568/69. De jur. der. pro dno Johanne Jacobi. ad

par. eccl. de Ara. Act. 15 Decembri.

Institutio dni. Johannis Adriani. ad ecel. de Ara

7 scuta. Act. 8 Januari."

Uit een verloren geraakten brief gedagteekend Juli

16 19 blijkt, dat verschillende personen aan Heer Dirk

de Wit getuigd hebben, dat dit dorp zoowel vóór als na

de oprichting der nieuwe bisdommen (onder Philips II)

onder de Jurisdictie van het bisdom Utrecht lag en dat

de Pastoors alhier op Zondag Cantate te Utrecht op de

openbare vergadering der pastoors moesten verschijnen

en Woensdag daarna naar Leiden gingen om de H.H.

Olieên bij den landdeken Aemylius te halen. Deze

Aemylius was landdeken in 1567. In 1570 wordt een

andere landdeken genoemd, (Oudh. v. Rijnl. 322— 323).

Op diezelfde plaats in het o. c. wordt medegedeeld

dat de laatste pastoors Hendrik en Gerrit Rezel waren.

Hiermede is alles medegedeeld, wat ons van Lange-

raar vóór de Reformatie bekend is.

De Katholieken van Ara mochten zich niet lang in

het bezit hunner nieuwe kerk verheugen. De vervolging

brak uit en ook hier viel de kerk den protestanten in

handen. Blijkens het Kerkarchief der Hervormde Ge-

meente van Ter Aar predikte er in 1586 de eerste

hervormde predikant, volgens het „Aardrijkskundig

Woordenboek van A. J. v. d. Aa" in 1589 en wel

Dominus Henricus Reyneri. Hoewel zonder pastoor, bleven
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de Katholieken toch trouw aan het voorvaderlijk geloof.

Zij verzamelden zich in hun huizen en schuren om daar

godsdienstoefeningen te houden. Nu en dan kwamen er

priesters uit Leiden of Utrecht om er de H. Mis op te

dragen en de H.H. Sacramenten toe te dienen. Nu eens

was het de ijverige Pater van den Tempel (Bijdr. v.

Haarl. II p. 78), toen pastoor te Leiden, dan weer de

onverschrokken Adrianus van Oirschot, pastoor van de

St. Gertrudiskerk te Utrecht, die hoewel reeds op leef-

tijd, niet aarzelde den moeilijken tocht naar de veen-

parochies te ondernemen.

Twee belangrijke gebeurtenissen uit die jaren deelt

Dusseldorpius ons mede in zijn Annales }
). Het eerste

verhaal vindt men op blz. 236 en vangt zeer merk-

waardig tot kennis van den toestand, aldus aan.

„In fodinis, in districtu Voshol dicto, qui Brederodiis,

Swamerdami dominis, paret, . . . pagus vel potius vicinia

pauperum aliquot rusticorum est, Corterare dicta, qui,

ex optima institutione insignis pastoris sui Langera-

censis, catholicam religionem tenacissime servant, insigni

studio et mirabili scientia sacramentum confessionis atque

Eucharistiae frequentant."

Twee jaar geleden, in 1594 (want Dusseldorpius schrijft

het voorgaande in 1 596) waren de geloovigen zonder

priester bijeengekomen in eene oude schuur. Een land-

bouwer las iets voor uit een godvruchtig boek en ten

slotte zong men een Veni Creator. De satraap, baljuw

van Voshol, Petrus Struvinck overviel hen daar en

eischte boete op grond van de plakaten van 1581 en

1589. Zij weigerden en werden voor het gerecht ge-

bracht bij den senatus Hollandiae provincialis en deze

veroordeelde hen tot dezelfde boete en tot de kosten

1) Uittreksel uitgegeven door R. Fruin. (Werken v. h. llist. Gen.

Derde Serie No. 1).
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van het geding. De landbouwers teekenden verzet aan.

Zij voelden zich niet gebonden door die plakaten want

deze spraken alleen van een verzameling aan welks

hoofd een priester of minister pontificius stond, en dit

was zoo zeiden zij bij hen niet het geval geweest. Maar de

supremus senatus veroordeelde hen in Juli 1594 tot het

betalen van de boete en de kosten van het geding, be-

halve nog een boete wegens ongegronde appellatie. Den

volgenden dag vaardigden de Staten van Holland en

Westfriesland het volgende plakaat uit: „Prorogatio et

ampliatio edictorum contra papisticas superstitiones

emanatorum." De oude plakaten werden nu ook toe-

passelijk verklaard op bijeenkomsten zonder priester, maar

waar een man of vrouw voorlas.

Dusseldorpius die dit verhaal blijkbaar in 1596 neer-

schreef spreekt over een „beroemden pastoor te Langeraar";

deze moet dan een pastoor zijn geweest, die te voren

daar werkzaam was. Het is immers ongeloofelijk, dat

zich toen in het nabij gelegen Langeraar nog een pastoor

zou bevonden hebben.

Het tweede verhaal treft men aan op blz. 338. In die

dagen van verdrukking leefde er een zekere Haen (aldus

op blz. 293) dien Dusseldorpius een „homo omni vitiorum

genere maculatissimus" noemt. Hij had zijn goederen

verbrast en bood zich bij de Staten aan, om als ver-

spieder en verklikker in zake de paapschc superstitie

dienst te doen.

Deze ellendeling, die zich juist in Leiden bevond, om

daar zijn verradersdiensten te bewijzen, wist dat Heer

Adrianus van Oirschot dikwijls uit Utrecht naar

Langeraar kwam om er de H. Mis te lezen en de

H.H. Sacramenten toe te dienen. Kerstmis was aanstaande

en hij hoopte den ijverigen priester te zullen overrompelen.

Eerst bespiedde hij de huizen. Weldra ontdekte hij dat

8
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in zeker huis bijeenkomst werd gehouden en viel met zijn

handlangers de woning binnen. Daar troffen zij een land-

bouwer aan, die uit een boek een homelie voorlas, terwijl

vier of vijf anderen naar hem luisterden. Zij boeiden hen

met de armen aan elkaar, leidden hen naar eene schuit

en voerden hen naar 's-Gravcnhage. Onderweg beroofden

zij de ongelukkigen van het geld, dat zij bij zich hadden

en kochten hiervoor en voor het boek, waaruit zij ge-

lezen hadden, bier. In den Haag werden de Langeraarders

in de gevangenis geworpen en slechts door tusschenkomst

van den baljuw of den schout van Ter Aar tegen een

hooge geldboete losgelaten. Dit viel voor in 1605 *).

Hiermede is de geschiedenis van Langeraar vóór en

tijdens de Reformatie ten einde. Wij laten hier een lijstje

volgen der pastoors of geestelijken.

1364 Gijsbregt Goelgebeur „capellane."

1412! Daniel Gerritszoon.

1482 Willem Dirkszoon.

15 14 Meester Jan Janszoon.

1534— 1560 Meester Ghijsbertus van Rijnestein.

1560— 1568 Arnoldus Christiaanszoon.

1568 Joannes Adriaanszoon.

15.. Aert Cor(nelis) (van) (Z)wammerdam.

15 . . Joannes Jacobszoon.

Na 1568 Hendrik en Gerrit Rezel.

Amsterdam. Ign. M. P. A. Wils.

1) Over dezen Adrianus van Oirschot geeft Fruin in zijn boven-

genoemd Uittreksel op blz. 292 ook nog het volgende:

De pastoor vertelde eens aan Dusseldorpius en anderen, hartelijk

lachend, dat hij op zekeren dag in Ter Aar was. Het schijnt, dat de

verspieders lont roken, in allen gevalle eenige boeren roeiden den

pastoor in een schuitje, onder het zeil verborgen weg om hem aan

't gevaar te onttrekken. Ongelukkig bewoog zich de pastoor onder het

zeil en zou zeker ontdekt zijn, als de Ter Aarders niet zoo slim waren

geweest, zich te houden, of er onder het zeil biggen lagen.



CARMELIETEN-KLOOSTERS IN NEDERLAND
VOOR DE HERVORMING.

(Vervolg van Deel XXXIV, blz. 197.)

II. Schoonhoven.

Conventus Schoonhoviensis in Hollatidia.

Fundatio ejusdem. Schoonhovia, nitidum et elegans

oppidum Hollandiae, situm est infra Vianam in dextero

littore fluvii Leccae, qui et Rheno originem ducit, nume-

ratur inter minores Hollandiae civitates, et praeter paro-

chialem ecclesiam S' Bartholomaei Ap. habuit quinque

religiosa monasteria, partim virorum, partim mulierum,

quae tempore catholicorum in hac civitate fuerunt, etquae

miseranda catastrophe praevalens calviniana destruxit

haeresis; inter quae maxime eminebat conventus Carmeli-

tarum, anno 1330 fundatus munificentia praenobilis Dni

Joannis Hannonis, Belli Montis, Tolae, Goudae et Schoon-

hoviae Domini, et fratris germani Wilhelmi III, Hollan-

diae, Hannoniae et Zelandiae Comitis ; auctoritate Dom.

Joannis XXII Rom. Pontificis ; consensu 111. Dom.

Joannis Diestensis, trajectensis Epï. ; sub Generalatu Rev.

Patris Petri de Caesis, Carm. Gen. et provincialatu

R. A. P. Mag. Joannis de Sublobiis, provinciae Alemaniae

provlis. Primi religiosi harlemensi Carmelitarum conventu

evocati sunt, erectusq. sopitis multis difficultatibus for-

malis conventus et Prioratus ad ann. 1344; ita enim

R. P. Jacobus Millendonck in suis originibus et fundati-

onibus Conventuum provinciae Alemaniae testatur seqq.

verbis: „Trigesimum tertium provinciae Alemaniae coeno-
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bium Schoonhovien.se in Hollandia fundatum a Nobilis-

simo Diio Joanne Comité de Bello Monte, qui obiit

anno 1356." (: Obitum Joannis Comitis Blesensis posuit

hic Millendonck pro obitu patris sui Joannis Hannonis,

qui jam obierat anno 1338 et sepultus erat Valencenis

in Ecclesia Minoritarum, qui est secundum Joannem

Gerebrandum a Lcydis in Chron. lib. 27. c. 2. fundator

conventus nostri Schoonhoviensis : ) *) Prima hujus mona-

sterii mentio fit in Actis capituli Provincialis celebrati

Moguntiae anno 1 344 hisce verbis : „Circa ista tempora

fundatus est conventus Schoonhoviensis" Miraeus ejus

primam originem derivat ab anno 1330 sicut et Marcus

Suerius Boxhorn. Noster Joannes a Leydis, dicit quidem

fundatum conventum a Joanne Hannonis seu Bellimon-

tensi, sed annum fundationis non indicat.

Ecclesia hujus conventus anno 1347 consecrata est

Beatae Mariae V. Carmeli ordinis Patronae, ut habetur in

Actis Capituli, hoc anno celebrati in conventu Geldriensi

in festo Nativ. B. M. V. mense septembri. Dedicatio

haec contigit sub episcopatu 111. Dni Joannis Arckelii,

trajectensis Epï. Utrum autem hanc ecclesiam per se

ipsum, an per suum suffraganeum consecraverit, acta

capituli non indicant, Haec ecclesia 1375 incendio de-

structa sequentibus annis reaedificari caepit collectione

eleemosynarum et munificentia comitis Blesensis, Dni

Schoonhoviensis, qui praeter alia testamento legavit 80

antiqua scuta ad complendam fabricam ecclesiae anno

1387. Pauca haec habemus 2
) de hujus conventus funda-

tione, de templi aedificatione et consecratione et praeter-

quam quod titulus conventus fuerit B. Mariae V. Ord.

1) Zie ook Histoiia Episcopatuum v. Heussen fo t. I, pag. 576.

2) Nog voor korten tijd was er in Schoonhoven een Carmelieten-

straat (ook Bots in zijn Kloosters en abdijen. . . van Haarlem blz. 428

spreekt ervan) thans omgedoopt in Oranjestraat.
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Carm. Patronae, nihil invenimus apud Authores 1
), neq.

in rescriptis germanicis de conventüs aedificiis, nihil de

situ ejusdem, nisi quod ex vetere Tabula Geographica

apud Lud. Guiccard. in Hist. septendecim Provinciarum

et ex Tabula Geographica civitatis Schoonhoviensis apud

Joannem Blauw in suo Belgico Atlante videatur superesse

templum alicujus destructi monasterii in loco ubi sunt

Horti civilium Gildarum sive de Niewe Doelen, sed

utrum hic fundus fuerit destructi Carmelitarum conven-

tüs, supradicta Tabula non indicat.

De Statu regulari ejusdem conventüs.

An aliqua Capitula Provincialia in hoc conventu fuerint

celcbrata, hucusque non invenimus, sed reformatus est

hic conventüs per Revmum Patrem Beatum Joannem

Soreth, Carm. Gen. postquam reformasset conventum

Harlemensem anno 1456, conventüs Priore existente R.

P. Joanne de Delft, qui reformationem et religiosam

observantiam maxime manutenuit. Auxit et florentem

fecit R. P. Mag. Jacobus de Romersvallia. S. Theol.

doctor Lovan., conventüs Schoonhoviensis filius et per

annos 22 continuus Prior ac Revmi Generalis pro Re-

formatis et Reformandis conventibus vicarius in partibus

Hollandiae et Brabantiae 2
).

In hoc conventu funt studium Theolo»;icum sub uno

ij In de Messager des sciences 1865 pag. 473 vinden wij nog: »La

même princesse (Marguérite de Parme) fit délivrer Ie 24 juillet 1563

des lettres patentes aux carmes de Schoonhoven en Hollande, par les-

quelles il leur était accordé une somme de 100 livres pour une verrière

a 1'effigic ou aux armes du roi d'Espagne, dont ils avaient 1'intention

d'orner Ie chocur de leur église." Zie Registre de lettres et mandements

2) Uit Mi llendon ck's (H. S. Stadsarchief te Frankfort Carmeliten-

bücher 47/; bl. 261) blijkt, dat 4 Mei 1550 te Schoonhoven een con-

gregatio capitularis is gehouden.
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S. Theol. Lectorc, ut patet ex enumeratione familiae

conventus. Quae primo invenitur in libris Provinciae ad

annum 1384 in quo nominatur S. Theol. Lector R. P.

Henricus de Wasalia et in ordinatione capituli celebrati

Coloniae anno 1385 instituitur Schoonhoviae Lector

R. P. de Blois.

Pro religiosis hujus Conventus studentibus in Univer-

sitate Coloniensis vel Lovaniensi erant fundatae Bursae

binae, prima a R. P. Joanne de Viana, filio hujus

conventus et Priori conventus Trevirensis circa annum

1490; altera a R P. Cornelio Mierlo, filio hujus con-

ventus ac priore anno 1550 fundata.

Ex libello Visitationum R. Adm. P. Mag. Joannis

Mayer Prov. apud nos asservato, patet quod per eundem

conventum visitatus sit anno 1563 circa Divisionem

Apostolorum mense Julio, anno 1 565 circa Festum

Assumptionis B. M. V., anno 1567 circa Festum S. S.

Cosmae et Damiani M. M. mense Septembri. Anno

1571 circa Festum S. Joannis Baptistae, quae fuit

ultima Visitatio, succedentibus turbis belgicis et prae-

valcnte haeresi, Catholica religio Schoonhoviae pro-

scripta est, ejecti Religiosi et destructus Carmetitarum

conventus.

De Beuefactoribus conventus.

Inter benefactores hujus conventus primum locum

tenet praenob. Dfïs Joannes Hannonius, Wilhemi III,

cognomento Boni, Hollandiae, Hannoniae et Zelandiae

Comitis frater germanus, Bellimontii apud Hannones,

Tolae apud Zelandos, Goudae et Schoonhoviae apud

Hollandos Dominus munificus, hujus conventus Fun-

dator; de quo ita noster R. P. Gerebrandus a Leydis

Chron. lib. 27 c. 2 : „hujus igitur Wilhelmi Boni Comitis

frater fuit Joannes de Beaumont sive de Bellemonte,
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qui processu temporis duxit uxorem unicam filiam Co-

mitis Blesensis, id est Blois et Suessionensis, id est

Soisson et genuit ex ea Joannem sibi succedentem

comitem, patrem Joannis et Guidonis Comitum. Is

Joannes Beaumont, comes Blesensis, obtinuit in Hol-

landia a fratre Wilhelmo Bono, duo oppida Goudense

et Schoonhoviense, cum suis appendiciis et teloniis in

quibus castra ampliavit et melioravit, in oppido vero

Schoonhoviensi devotionis gratia fundavit Monasterium

Ordinis B. M. V. de monte Carmelo." Eo usque noster

Gerebrandus a Leydis. Moritur hic Joannes Comes

Blesensis anno 1338, sepultus in templo Minoritarum

Valencenis in Hannonia *). Deinde Joannes II Joannis

Primi filius, Comes Blesensis, Goudae et Schoonhoviae

Dominus, qui fundationem patris sui in conventu Carme-

litarum erigendo post mortem ejusdem maxime adjuvit,

quantum licuit per bellum, quod contigit anno 1 349

circa Schoonhoviam obiit 1356.

Guido Joannis II filius, Comes Blesensis, Goudae et

Schoonhoviae Dominus, qui anno 1387 moriens testa-

mento légavit 80 scuta antiqua ad perficiendam fabricam

ecclesiae Carmelitarum, quae 1375 cum conventu con-

1) Jan van Henegouwen, alias Joannes van Beaumont was een

broeder van Willem III graaf v. Holland, bijgenaamd den Goeden, d.i.

naar middeleeuwsch spraakgebruik, niet de goedhartige, maar de dege-

lijke; een Vorst, zooals hij zijn moet. Zij waren zonen van den

bekenden Floris V. Joannes, de stichter van dit klooster was gehuwd

met Margaretha de Soisson, een dochter van Hugo de Soisson. In

1308 was Schoonhoven door graaf Willem den Goeden aan zijn broeder

Jan v. Henegouwen geschonken. Hij was edel van aard, bracht vele

verbeteringen in de stad aan en omgaf deze met een steenen muur.

Vol vromen ridderzin toog hij naar Spanje om aldaar in 133 1 tegen

de Saracenen te strijden.

Zie verder Boxhorn p. 279, v. Leeuwen Batavia UI. bl. 1331,

v. Berkum Beschrijving der stadt Schoonhoven bl. 415. Romer Ge-

schiedk. Overzicht van kloosters en abdijen dl. I, bl. 228.
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flagaverat 2
). Ad eandum ecclesiae et conventüs con-

structionem contribuerunt Wilhelmus Dfïs de Naeldwijck,

Marescalcus Hollandiae, Gisbertus de Langeraet, Con-

radus de Oostervvijck, Ilerpcrus de Liesvelt et alii

Nobiles Hollandiae, quorum nomina nobis surripuit om-

nium rerum edax tempus 2
).

Aliam genealogiam domus et stirpis Blesensis habet

Pontus Heutherus, sed cum Joannes noster Gerebrandus

a Leydis magis synchronus et scribendi genus senior

sit, sicut et fidelior in enumerandis Principibus ex domo

Hollandica procedcntibus, hinc illum relicto Ponto Heu-

thero sequendum duximus.

i) J)e Lange v. Wijngaarden in zijn Geschiedenis der Heeren

en der stad van der Golfde dl. I, bl. 128 en 716 zegt, dat na den brand

van 1375 Jan de Chatillon vooral een begunstiger was der Carmelieten

en als hun tweede stichter. In zijn woning las de Prior (per se vel

per alium) dagelijks een H. Mis, zooals blijkt uit de Reekeningen van

Blois'. «Die prior van die convente te Schoenhov. voor dagelijkse Misse

op 't huis te doen 12 L betaelt op ascensioensdach 1365." In de

Reekeningen van 1385 vindt men: »'t Clooster te Schoenhoven ter

vertimmeringhe 154 L 10 sch. 2 st." In 1377 was reeds gegeven aan

den Prior »broeder ghijsbert op sinen brieff, die he en den convente

toe seide in de vasten ter tijmeringhe van haren nuwen huse te helpen,

op sintjansmisse te midsomer 30 oude sch. 42 sch. 10 st."

2) Voegen we hierbij Dirk Beyntgen, schout van Schoonhoven,

die een altaar stichtte in de kerk van het klooster en het begiftigde

met eenig land, blijkens een brief van het jaar 1425. Dit land lag in

Goudriaan. Andere landerijen had het klooster in Berg-Ambacht en

Willige Langerak volgens het Reekeningenboek van den Hem (vergelijk

v. Berk um t. a. p. bl. 417). Ter genoemde plaatse ziet men, dat het

aangeduide land met den last van zeker bamverk bezwaard was. Ban-

werk is het werk, waartoe de schout de opgezetenen bant of oproept

(Verdam Middeln. IVrdbk. I kol. 573). Van hunne zijde gaven de Paters

aan Gijsbrecht Jan Poelensz. Kanunnik in den Ham en afstammeling

van den zooevengenoemden Schout Dirk Beyntgen. het vruchtgebruik

van het land, door dien vromen Schout hun eenmaal gegeven, alsmede

een huis en erf in de stad en iedere week eenige H. H. Diensten.

(Zie Bots De oude kloosters.... van Haarlem blz. 428). Ook is

bekend, dat het klooster jaarlijks eene uitkeering te doen had aan den

pastoor van Willige Langerak.



Viri pietate et scientia insignes.

Primus R. P. Wilhelmus de Roterodamo, Sacr. Theol.

baccalaureus, Batavus, conventus Sehoonhoviensis filius.

Memoratur in Necrologio Mechliniensi, nulla tarnen ad-

dita expressione vitae vel mortis ejusdem.

Secundus Hugo de Brielis, S. Theol. Lector emeritus,

vir doctrina et facundia celebris. Anno 1382 erat Prior

Mechliniae usque 1384, quo anno erat S. Theol. Lector

in eodem conventu ; anno 1385 ordinatur Lector prin-

cipalis in conventu Trevirensi; anno 1386 constituitur

Prior et Regens studiorum in conventu Bruxellensi, quo

anno 1387 quartadie Decembris in actuali Prioratu et

studiorum regentia moritur.

Tertius R. P. Joannes de Blois, Batavus, Sacrae

Theol. Lector statuitur Schoonhoviae ex ordinationc

Capituli provlis Coloniae habiti anno 131 5 et verosi-

militer post annum 1391 ejusdem conventus Sehoon-

hoviensis Prior.

Ouartus R. P. Joannes de Schoonhovia, Batavus, quem

male Trithemius, Val. Andrcas et Fr. Sweertius Joan-

nem Schodehoven vocant, cura ejus nomen de Schoon-

hoven inveniatur in antiquis provinciae Alemaniae libris.

Aberrat etiam Joës Grammaye in sua „Mechlinia" ubi

illum numerat inter illustres viros Mechliniae. Ibidem

ab 140 1— 1402 quidem Prior fuit, sed nativitate et

professione Sehoonhoviensis. Fuit etiam in variis con-

ventibus S. Theol. Lector et ecclesiastes famosus. Teste

Joanne Trithemio, scripsit ad annum 1390 opus insigne

de vitiis et virtutibus et omni materia praedicabili

;

ordine alphabetico, quod inscripsit „Polypolion." Caetera

ejus acta tenebris obvoluta sunt, eo quod liber continens

Capitula et Visitationes desinat anno 1391, liberque

subsequens incipiat ab anno 1422, quo tempore inter-



medio noster Joannes maxime floruit. Hinc pauca de

hoc litteratissimo viro invenire potuimus. Ejus meminit

Jacobus Millendonck et Lezana ad annum 1383 his

verbis: „Vir fuit in divinis scripturis studiosus et eruditus

et in saeculari philosophia non ignarus ; in declamandis

sermonibus ad populum excellentis ingenii. Scripsit ad

utilitatem praedicatorum non spernenda volumina, de

quibus opus insigne, quod praenotavit Polypolion, duobus

voluminibus."

Quintus R. P. Gerardus ter Lingus vel Teerlinck,

Heusdanus et conventus Schoonhoviensis filius, Sacr.

Theol. Lector et historicus famosus; floruit circa annum

1410. Conscripsit Chronicum Heusdanum, quo bellum

prosequitur inter Hollandiam et Brabantiae ducem de

Heusdanae civitatis jure, quam Joannes XX Toparcha

Heusdanus sine liberis decedens, a Brabanto in foedum

acceperat aut certe vendiderat. Usus eo est in Brabantica

sua Historia Gramarius, qui Gerardum nostrum Joannem

vocat, sed non recte. Quo anno obierit usquemodo non

liquet. Illius meminerunt Val. Andreas, Fr. Svveertius,

Dan. a Virg. Maria in Speculo Carm. Jacobus Millen-

donck in Catalogo et Author Ecclesiasticarum Antiqui-

tatum Hollandiae.

Sextus R. P. Jacobus Romersvallia, dictus vulgo de

Schoonhoven, Zelandus, Schoonhoviensis filius, Sacr.

Theol. Doctor lovan. Nascitur circa annum 1425 in

civitate Romersvallia in insula Zelandiae Zuyt-Bevelant,

olim totius Zelandiae Metropoli et antiquissima, nunc

autem maris fluctibus obruta; ordinem Carmelitarum

Schoonhoviae professus est 1445. Studet Bruxellis Philo-

sophiae sub R. P. Joanne de Kempena Informatore ( : hoc

nomine vocabantur olim Philosophiae Lectores :) anno

1446 mittitur ad novum nostrum collegium Lovaniense

sub resfentia R. P. Mag. Godefridi de Loe, Sacr. Theol.
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Doctoris colon. et collegii fundator. Anno 1459 ordinatur

ad legenda biblia in Universitate lovan ; 1462 erat Sacr.

Theol. Cursor in studio Bruxellensi ; ab illo anno ordi-

natur Lector principalis in variis provinciae conventibus

et successive accipit Lovanii gradus academicos bacca-

laurii formati et licentiati ; anno 1470 instituitur Prior

Schoonhoviensis et eodem anno accipit doctoralem lau-

ream Lovanii et constituitur Regens in suo conventu.

Anno 1472 demandatur illi ex ordinatione capitularis Con-

gregationis habitae in conventu Boppardiensi 19 Aprilis,

ut ipse actu existens Prior et Regens in Schoonhovia manu-

teneat novellum conventum Trajectensem ad S. Catha-

rinam in regulari observantia et reformatione a Revssmo

Joanne Soreth, beatae memoriae, introducta. Eodem

anno existens definitor prov. Alemaniae inferioris interest

capitulo generali post mortem B. Patris Joannis Soreth.

Anno 1475 post mortem R. P. de Platea Vicarii genlis

reformationis Sorethianae in Belgio, assumitur a R. Adm.

P. Mag. Martino de Moniaud Sacr. Theol. Doctore

colon. Provli, in socium et vicarium ejusdem Reforma-

tionis in inferioribus partibus nationis Hollandicae et

Brabanticae. Anno 1492 resignat prioratui Schoonho-

viensi, cui per 21 annos laudabiliter etcum multo suorum

fructu profuerat et praefuerat reformationis Sorethianae

aemulator zelosissimus ; anno 1495 plenus dierum et

meritorum moritur in suo conventu, factus ejusdem

religiosae observantiae et doctrinae lucerna ardens et

lucens. Ejus meminit Val. Andreas in Fastis Academicis

et Ant. Sanderus in Carmelo Lovaniensi.

Septimus R. P. Joannes de Gouda Batavus, conventus

Schoonhoviensis filius, anno 1477 studet pro gradibus

academicis Lovanii, eodem anno constituitur Sacr. Theol.

cursor in nostro conventu Trajectensi ad S. Catharinam,

deinde S. Theol. Lector et Prior conventus Spanbergensis
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in Hassia; ejus meminit Segerus Pauli ad annum 1488,

asserens ei perperam dari cognomen de Veteri Aqua et

reputari pro eodem ac Joanne Paleonydoro, cum ejus-

modi nomen in Provinciae libris ei nusquam detur; nee

Joannes Paleonydorus reperitur in ullo conventu fuisse

Prior; imo ipse Paleonydorus in epistola quadam ad

R. P. Romualdum Laupach Priorem Francofurti, meminit

hujus Joannis de Gouda, dicens illum scripsisse aliquod

opus, quod „Scutum Carmelitarum" vocat.

Octavus R. P. Richardus de Schoonhovia, Batavus

S. Theol. Lector, doctrina et religiosa observantia com-

mendatissimus; quintus Prior conventus nri Gerardimon-

tensis, cui praefuit ab 1480— 148 1.

Nonus R. P. Franco de Haga-Comitis, Batavus, Sacr.

Theol. Lector, anno 1475 studet Lovanii pro gradibus

academicis; anno 1477 Prior conventus Veteris Villae,

anno 1483 Sacr. Theol. Lector in conventu Trajectensi

ad S. Catharinam ; anno 1486 constituitur iterato Prior

Veteris Villae usque 1488, quo ordinatur S. Theol. Lector

principalis in conventu Trajectensi. Anno 1495 lector

Sententiarum in eodem conventu, ab anno 1499 usque

1 503 constituitur tertio Prior conventus Veteris Villae

;

ulterior memoria de eo non habetur in Provinciae libris.

Decimus R. P. Wilhelmus de Gouda, Sacr. Theol.

Bacc. formatus lovan., conventus Schoonhoviensis filius,

qui studet Lovanii pro gradibus academicis sub R. P. Mag.

Joanne de Beetz, S. Theol. Doctore et secundo collegii

nostri regente post annum 1470. Fit baccalaureus for-

matus et in variis conventibus Lector principalis S. The-

ologiae. Anno 1487 constituitur Prior conventus nri

Gerardimontensis usq. ad 1492. Dein ordinatur Prior et

Regens in conventu Schoonhoviensi usq. ad 1499, quando

constituitur pro 2a vice Prior conventus Gerardimontensis

usque ad annum 1504.
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Undecimus R. P. Joannes de Viana Batavus, S. Theol.

Lector emeritus et conventus Trevirensis Prior ab anno

1490 ad 1499 quo ibidem obiit. Fuit divini verbi praeco

suo tempore insignissimus. Scripsit Sermones de tempore

et Sanctis, item in Adventum, item de Passione Domini,

de B. M. Virgine collationes tres. Ejus memineruntSegerus

Pauli in Chronico ad annum 1477 et Jacobus Millen-

donck in Catalogo. Fundavit etiam bursam pro religiosis

sui conventus Schoonhoviensis, ut studerent pro gradibus

academicis in Universitate Lovaniensi.

Duodecimus R. P. Adrianus Leckerkercke, S. Theol.

Lector
;

post peracta studia philosophica et theologica

constituitur anno 1483 Lector Sententiarum Bruxellis,

anno 1499 constituitur tertius Prior conventus Antver-

piae, cujus fabricam et progressum tempore quo prac-

fuit, maxime promovit ; usque 1 502 mansit Antverpiac

S. Theol. Lector et, ibidem moritur 1508 ipsa die

Parasceves Dni.

Decimus tertius. R. P. Petrus Fabri, sive Smits

Batavus, conventus Schoonhoviensis filius, Sacr. Theol.

Lector et miles Hierosolymitanus, cujus meminit Joës

Paleonydorus in suo P'asciculo tripartito. Floruit ad

annum 1490.

Decimus quartus. R. P. Petnis de Voorhoudt, S. Theol.

Lector; anno 1485 Prior conventus nri Waldessensis

usque 1525.

Decimus quintus. R. P. Cornelius de Vetere Busco,

Brabantus en Mayeria Sylvaeducensi ; anno 1487

committitur eidem reformatio conventus Waldessensis.

Annis 1493— 1498 Sacr. Theol. Lector in studio

Bruxellensi.

Decimus sextus. R. P. Joannes Oosterhout, Brabantus,

vir a doctrina et religiosa observantia valde commendatus,

annis 1496 et 1497 Sacr. Theol. Lector Bruxellis, dein
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ibidem Lector Sententiarum ; anno i 5 14— 1 516 Prior

hujus conventus.

Decimus septimus. Comeliits de Dordraco, Batavus,

professus circa annum 1485, anno 1486 studet Bruxellis,

et annis seqq. Lovanii Theologiae pro gradibus acade-

micis; tandem Sacr. Theol. Lector et Prior in suo

conventu Schoonhoviensi ab 1499 US(T ^H» q u i landa-

biliter ibidem praefuit per 15 annos ; ulterior ejus mentio

non habetur in libris Provinciae, unde praesumitur tune

vitae terminum fecisse.

Decimus octavus. R. P. Wilhelmus Alexandri, Sacr.

Theol. Doctor colon 1
). Anno 1526 Prior constituitur

conventus nostri Ilicensis usq. ad 153 1. Hoc anno in

Capitulo prövli Mechliniae celebrato, praeside Revm°

Patre Nicolao Audeth, Carmelitarum genli, ordinatur

super-intendens studii generalis in conventu Coloniensi

et ut se disponat ad legenda biblia in conventu Trevirensi.

Anno 1536 Prior et Regens studii in suo conventu

Schoonhoviensi et anno 1540 recipitur ih capitulo Colo-

niae celebrato in gremium Magistrorum nostrorum cum

R. R. P. P. Joanne de Bommel, Everhardo Billico,

Alberto Regio, Joanne Bustaert et Petro de Cuzza

;

ulterior de es non habetur mentio in Provinciae libris.

Decimus nonus. R. P. Wilhelmus de Schoonhm>en

junior post annum 1538 Sacr. Theol. Lector in conventu

nro Trajectensi, anno 1541 constituitur Prior Veteris

Villae, extra Alckmariam usque 1542. Post aliquot annos

iterum Lector in conventu Trajectensi ad S. Nicolaum,

in quo 1551 constituitur Prior et rexit usq. 1552 post

1) Dit is eene vergissing. In 1540 werd hij n.1. tegelijk met P. Joannnes

Bustaert (ook geschreven Puttardus) tot Doctor gepromoveerd te Leuven,

volgens 't H. S. Stadsarchief te Frankfort C 47^ bl. \bob en bl. 162^.

In het Keulsche liber rectoralis matriculae quartae'ab anno 1502— 1558

(Stadsarchief Keulen) komt zijn naam dan ook niet voor.
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quem annum Lector fuit l
) in eodem conventu usque

ad tumultus Belgicos, quando in dispersione religiosorum

exul obiit.

Vigesimus R. P. Cornelius Korf, de Gouda, circa

annum 1510 studet Lovanii pro gradibus academicis

;

postea variis annis Sacr. Theol. Lector, tandem 1 541

Prior conventus Schoonhoviensis, in cujus actuali regi-

mine moritur anno 1556.

Vigesimus primus R. P. Cornelius de Mierlo, Bra-

bantus, Sacr. Theol. Baccalaureus colon. et ab anno

1556 usq. 1570 quando videtur mortuus, Prior et Lector

Schoonhoviae. Fundavit bursam pro studiosis sui con-

ventus, qui studerent in Universitate Lovaniensi vel

Coloniensi ; ita libellus Visitationum R. Adm. P. Joannis

Mayerius Provlis.

Vigesimus secundus R. P. Hermanus de Go7ida, Sacf.

Theol. Bacc. formatus in universitate Lovaniensi, anno

1540. Sequenti anno ordinatur Sacr. Theol. Lector in

conventu Trajectensi ad S. Nicolaum et ibidem ab

1545— 1 5 5 1 . Regens studii ; hoc anno electo Priore

mansit ibidem Lector principalis usq. 1554 quando in-

stituitur Prior ibidem continuus usq. ad 1561 post quem

annum nulla ulteri orde eo fit mentio.

1) Uit een schrijven van den Provinciaal den 17CM1 Januari 1553 uit

Keulen aan den utrechtschen prior Petrus Rees (Cf. Stadsarchief Frankfort

C. 47/; bl. 190) blijkt, dat genoemde Willem van Schoonhoven na 1552

niet Lector was te Utrecht, doch incarceratus te Antwerpen ! Deze

Carmeliet was achtereenvolgens Prior te (Juddorp en te Utrecht, in

welke stad hij zich had misdragen. Tegen den wil van den Provinciaal

was hij op het einde van hetzelfde jaar 1552 van zijn straf ontheven,

doch — zoo lezen wij in 't reeds aangeduide schrijven — »ne videar

hominem bis crucifigere, quod condonatum est, condono .... maneat

liber, modo obedientiae satis faciat et proficiscatur Bruxellas
;
quodsi non

faciat, perspicuum est, eum rebellum et apostatam esse, qui degat extra

conventum sibi assignatum." 14 Mei 1553 werd hij als rebellis weder

veroordeeld, zoodat hij eene plaats onder de mannen >pietate insignes"

niet verdient.
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Vigesimus tertius R. P. Lambertus de Schoonhovia,

Sacr. Theol. Lector. Ante annum 1540 S. Theol. Cursor

in conventu Trajectensi, deinde Lector in conventu

Ilicensi, in Frisia, cujus Prior fuit ab 1545 ad 1564.

Syllabus aliquorum Religiosorum hujus Conventus.

Familia hujus Conventus erat anno 1384 sequens:

R. P. Henricus de Neckerspoel, Prior.

R. P. Henricus de Wesalia, Lector.

P. Joannes de Keyzerbergh, Supprior.

P. Joannes Barbi Tonsoris.

P. Henricus Heeghenbergh, circa Vincula S. Petri

Prior electus, quia actualis Prior assumptus erat in

Priorem Mechliniensem.

P. Wilhelmus de Teneramunda.

P. Joannes de Kalcar.

P. Joannes Loten.

P. Henricus de Ligno.

P. Joannes de Weys.

P. Joannes de Gheel.

P. Gerardus de Naeltwijck.

P. Gerardus de Sloten.

P. Arnoldus de Haeght.

fr. Henricus de Baelt, novitius.

fr. Waltherus de Haeght, novitius.

P. Waltherus de Heusden, obiit anno 1441 Lector

S. Theologiae in conventu Brugensi.

P. Leonardus de Schoonhovia, studet Bruxellis 1447.

P. Ludovicus de Meghen, Brabantus, studet Bru-

xellis 1448.

P. Jacobus de Oude Waeter, studet Bruxellis 1470

et anno 1494 ibidem Supprior.

P. Thomas de Schoonhoven 1488 Sacr. Theol. Lector

in conventu Trajectensi ad S. Catharinam.
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P. Wilhelmus Leckerkerck 1490 Bruxellis S. Theol.

Cursor.

P. Gerardus de Schoonhoven, studet Lovanii post

annum 1500.

Item P. P. Florentius, Vincentius, Petrus, Richardus.

P. Joannes Boekenbergh, S. Theol. Cursor Bruxellis 1 5 1 6.

P. Thomas Korstius studet Lovanii anno 1562 et

P. Bartholomeus Isibrandi item 1566.

Ultimi Professi sacerdotes hujus Conventus ex anno-

tatione R. Adm. P. Mag. Joannis Mayerii Prövlis:

P. Thomas Jansenius.

P. Bartholomeus Tessalus.

P. Antonius a Busco.

P. Wilhelmus Ruminte.

P. Joannes Kermpt.

P. Rutgerus Boexamer.

P. Gerardus de Schoonhoven.

P. Joannes a Busco.

P. Bartholomeus Berlicum.

Catalogus interruptus R. R. P. P. Priorum.

Catalogus hic mutilus, cum ab anno 1330, quo ipsa

coepit fundatio conventus, vel ab 1344, quo ejus prima

mentio fit in capitulo prövli, nesciatur, quis fuerit vica-

rius vel Prior, usque ad 1360 a quo anno ex Actis

capitularibus colliguntur sequentia :

1360 R. P. Henricus Morgijns Prior, qui rexit usq. ad

1361 R. P. Gerardus de Nussia, S. Theol. Lector,

conventus Coloniensis filius et quondam Prior

Bruxellis ; tempore sui rigiminis exstruxit novum

campanile.

1365 R. P. Philippus de Bremde, qui exstruxit nota-

bilem partem fabricae hujus conventus, rexit ad

9
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1368 R. P. Philippus de Delmonda, alibi scribitur de

Ruremonda, quondam Prior Mechliniensis, rexit ad

1371 R. P. Henricus de Neckerspoel, S. Theol. Lector,

conventus Mechliniensis filius, qui annis 1371—
l 373i conventum istum egregie instauravit, sed

proh dolor, anno 1375 sub regimine hujus Prioris

totum oppidum cum coenobio conflagravit ; at non

longo post instaurator fuit
;
praefuit hic Prior pro

parte anni 1375.

1375 R. P. Gieselbcrtus de Lonckenbergh, S. Theol.

Lector natione Germanus, rexit usque ad

1380 R. P. Henricus de Neckerspoel pro secunda vice

rexit usque ad

1383 R. P. Henricus Haeghenbergh, S. Theol. Lector,

natione Germanus, rexit usque

1385 R. P. Mathias de Syburgh, Sacr. Theol. Lector,

conventus Coloniensis filius, rexit usque

1391 R. P. Theodoricus de Naeltwijck, rexit usque l
). . . .

Succedit 31 annorum lacuna

quae ob deperditos libros

Provinciae suppleri

nequit.

1422 R. P. Daniel de Lijdt, rexit usque ad

1424 R. P. Nicolaus de Arena Comitis, conventus Har-

lemensis filius, rexit usque

1427 R. P. Guilielmus Martini, conventus Harlemensis

filius, rexit usque

1429 R. P. Gieselbertus Spiker, rexit usque

1430 R. P. Wiggerus de Rijnsburgh, Harlemensis con-

ventus filius, rexit usque

1432 R. P. Florentius de Schoonhovia, rexit usque

1) In het Poort erboek van Schoonhoven op 't jaar 1392 vinden

wij gewag gemaakt van vele ernstige geschillen aangaande eigendoms-

recht van het klooster, zoo dat een rechterlijke uitspraak noodig was.
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1433 R- P- Albertus Kelman, conventus Geldriensis

filius, Sacrae Theol. Lector et quondam Prior

Bruxellis, rexit usque

1435 R. P. Mag. Leo Duyfken de Duren, Sacr. Theol.

Doctor Colon. quondam Prior, Thenensis, rexit

usque

1439 R. P. Henricus de Witte, rexit usque

1440 R. P. Henricus Vlaerdinghen, rexit usque

1449 R. P. Henricus Molner de Lovenigh, Sacr. Theol.

Lector, conventus Coloniensis filius, rexit usque

1456 R. P. Joannes de Delft, conventus Harlemensis

filius, sub quo conventus reformatur a Remo Patre

Joanne Soreth, Carmelitarum Genli, rexit usque

1458 R. P. Isebrandus de Haerlem, rexit usque

1459 R. P. Isebrandus de Delft, conventus Harlemensis

filius, rexit usque

1462 R. P. Laurentius de Schoonhovia, cui in octava

Si Martini succedit

R. P. Laurentius de Leydis, conventus Harle-

mensis filius, rexit usque

1470 R. P. Mag. Jacobus de Romersvallia, Sacr. Theol.

Doctor Lovan. rexit usque 1492 quando resigna-

vit ]
). Succedit

1492 R. P. Wilhelmus de Gouda, Sacr. Theol. Lector

et quondam Prior Gerardimontanus, rexit usque

1) In het jaar 1477 werd broeder Jacob van Roemerswael door den

Hoekschgezinden Heer van Brederode, tijdens en naar aanleiding der

Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, gezonden tot Keyer van Broekhuizen,

Geldersch edelman, een bekend aanvoerder der Hoekschen, »om dagen

te maken tussen hemluden, om alle ding ten besten te vuegen". En

5 jaar later trad prior Jacob als bemiddelaar op tusschen den stadhouder

van Holland en de stad Utrecht, wanneer hij »veel arbeyts maeckte

ende reysde dick over ende weder over, so dat hij also dit vervolgden,

dat daer een dachvaert tot Woerden gehouden wert." Vergelijk Val.

Andreas Bibl. Belgica enMatthaei Vet. aevi Analectat.I, p. 469.
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1499 R- P- Cornclius de Dordraco, Sacr. Theol. Lector

rexit usque

15 14 R. P. Joannes de Oosterhout, Brabantus ex May-

eria Sylvaeducensi, Sacr. Theol. Lector et optimc

de reformatione Sorethiana meritus, rexit usque

15 16 R. P. Albertus Hugonis *), rexit usque

1524 R. P. Joannes Maes, rexit usque

1526 R. P. Joannes Puttaert, Brabandus, conventus

Thenensis filius, Sacr. Theol. Lector et postea

Doctor in Universitate Lovaniensi, atque ibidem

studiorum Regens, rexit hunc conventum usque

1531 R. P. Mag. Wilhelmus Alexandri, Sacr. Theol.

Doctor Colon. rexit usque

1532 R. P. Petrus Caesaris, rexit usque

1536 R. P. Mag. Wilhelmus Alexandri pro secunda vice,

rexit usque

1) In het jaar 1501 gaven de Carmelieten met den Commandeur

(der Johanniters) en den Schout een «vidimus" van een Handvest door

Graaf Willem III gegeven in 1322 en van een ander, door Hertog

Aalbrecht gegeven in 1401. Een dergelijk «vidimus" bestaat ook nog

van 15 14 en 1515. Aan deze stukken bevindt zich het kloosterzegel,

vertoonende een vrouw met een sluier over het hoofd en een kind

voor zich dragende. Het omschritt luidt: S. cövët schoenhoves, o/dis

clhelitar. Aldus Romer Geschiedk. Overzicht van kloosters en abdijen,

dl. I, bl. 474. Het zegel vertoonde de H. Maagd Maria, met het

Goddelijk Kind op Haar schoot, het algemeen gebruikelijke zegel van

de Oversten onzer Orde. Het »vidimus" van 1515 begint aldus: »lck

broeder Aelbrecht Hughenz. oetmoedich prior van den convente der

vrouwenbroederen binnen derselver stede . . .
." Volgens de lijst der

Prioren wordt pater Albertus Hugonis eerst prior in 15 16. Zou de

schrijver zich soms één jaar vergissen? Het kan evenwel ook zijn,

dat prior Aelbrecht more gallicano het nieuwe jaar pas begint met

Paschen en het liber Provinciae het jaar aanvangt mei 1 Jan. Immers,

pas in 1576 had Don Requesens bij Ordonnantie voor goed vernietigd

den zoogenaamden stijl van den ITove »die veele duisterheid en ver-

warring, in oude en latere schriften hadt beginnen te veroorzaken"

zegt Wagenaar dl. VII bl. 91. Zie ook Ror VIII 120.
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154 1 R- P- Cornelius Korf de Gouda, Sacr. Theol.

Baccalaureus Lovan. rexit usque ad annum 1556

quando in actuali prioratu diem extremum clausit.

1556 R. P. Cornelius Mierlo, Brabantus, Sacr. Theol.

Baccalaureus Colon. et in eadem facultate Lector

per multos annos in suo conventu, rexit usque

1570 R. P. Joannes Osvvaldus rexit usque

1576 R. P. Joannes Nicolai rexit usque

1578 R. P. Henricus de Schoonhovia, ultimus Prior,

conventu et nativo solo in odium Fidei anno

1579 expulsus et tandem codem anno 11 Junii

Ultrajecti quo Schoonhovia profugerat, cum Patre

Andrea Huberti, conventus Antverpiensis filio pro-

scriptus edicto haeretici Magistratüs.

Casus memorabiles circa Juuic conventum.

R. P. Joannes Gerebrandus a Leydis in suo Chronico

ad annum 1375 testatur oppidum Schoonhoven cum

Carmelitarum conventu deflagrasse, undc allegat vetus

pro usu illorum temporum chronometrum

:

SChoonhoVen Ins Ign Is CVM CLaUstro eVorat Ign Is.

Sed conventus noster postea liberalitatc Comitum de

Blois splendidius restauratus est et principalis factus est

in illo oppido. In capitulo provinciali anno 1385 Coloniae

habito, ordinatur in hoc conventu studium theologicum

sub uno lectore, qui saepius erat ejusdem loei Prior.

Anno 1453 a Beato Joanne Soreth hic conventus refor-

matus est. Conventus hic late extensos habuit terminos 1

)

sive statas in urbibus et pagis concionandi vices, nempe

Goudae, Schiedami, Rotterodami, Dordraci, Briellae in

Hollandia; Sylvaeducis, Heusden etc. in Brabantia ; habuit

terminariorum Hospitia duo, Dordraci scl. et Sylvaeducis,

1) Over de Hospitia en hunne Terminarii. Zie Bijlagen I en II.
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de quibus latius infra quando et scripturi sumus de

R. P. Dominico Beyens, Carmclita Schoonhoviensi, qui

actualis terminarius Civitatis Sylvacducensis nobilcm

cdidit dcfensioncm miraculosae imaginis B. M. V. sive

Dulcis Dominae.

Anno 1572 mense Octobri Gulielmus Lummius, comes

Marcanus, Geusiorum ductor et capitalis Religiosorum

hostis obsidione cepit oppidum Schoonhoviense, teste

Gulielmo Estio in Historia Martyrum Gorcomiensium,

cujus haec sunt verba: „cum igitur Lummio prima

perduellionis et crudelitatis initia Brielae pro voto succe-

derent, ad interiorem Hollandiam paulatim est progressus,

ubique talem se qualis erat exhibens, idest hominem

ferum et sacerdotum monachorumque sanguinis sitientcm
;

itaque circa Kalendas Octobres oppidulum in ripa

Rheni situm,nomine Schoonhoven obsedit acditione capit;

pactis quidem et juratis conditionibus et catholicae

religionis usus et tam personarum quam religiosorum

locorum privilegia salva obsessis manerent, sed quorum

nihil ab homine praefato praestitum fuit, nam non multo

post per milites impiae suae voluntatis ministros, ejus

loei templa profanavit, aras evertit, Christi Sanctorum-

que Imagines confregit, sacram suppellectilem diripuit,

Sacramenta conculcavit; tantum aberat ut Catholicis

exercitium aliquod suae religionis, utipactus fuerat, per-

mitteret, quin vero mox ad solitam ministrorum Dei

carnificinam sese cum suis convertit. Huc usque Estius 1
).

In hac evasione sacrorum locorum spoliato conventu

nro, dispersi sunt Religiosi Carmelitae, barbariem Comitis

1) Uitvoeriger is Bor VI bl. 277 en 312. Ue Geestelijkheid had in

Schoonhoven veel te lijden ; broeder Dirk van der Goude werd door-

stoken en twee anderen aan een noteboom, voor het Stadhuis, opge-

hangen.
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Marcani fugientes. Aliqui videntur habitu simulato abiissc

ad conventum nostrum Trajectensem 2
), ex quo iterum

anno 1579 secundum relationem Antonii Matthaei et

Acta Magistratus Trajectensis proscripti sunt.

BIJLAGE I.

Terminarii zijn geestelijken die volgens oude privilegiën van hun

kloosters, de bevoegdheid hadden zich op vaste tijden, termijnen

genoemd, naar zekere hun aangewezen plaatsen te begeven, om
er in de parochiekerken te preeken, biecht te hooren en andere

kerkelijke handelingen te verrichten. »Hunne biechtstoelen —
aldus Moll Joannes Brugman I 102 — werden druk bezocht.

Waar zij predikten — en zij waren ijverige en somtijds zeer wel-

sprekende predikers, die den volkstoon volkomen machtig waren,

daar verdrong zich de menigte." Terwijl zij vrijer tegenover

den magistraat stonden, dan de plaatselijke parochiepriesters, die,

zoo zij al niet door de regeering aangesteld waren en ontslagen

konden worden, hare verordeningen toch vrij wat stipter moesten

gehoorzamen dan de zoogenaamde buitenpredikers of terminarii,

konden zij deze schoone onafhankelijkheid gebruiken tot het

stichten van veel goeds. Te beter, naarmate zij als vreemden

»meer toeloops hadden van den ghemeynen volcke, dan de parochie-

kereke" merkt hier op De Hoop Scheffer Gesch. d. Kerk-
hervorming dl. I, bl. 220. De Carmelieten van Schoonhoven

hadden het recht van »preschier, oyr confession et faire aultres

actes, que bons frères et religieux sont accoustumer de faire" in

de kerken van 's-Hertogenbosch en Dortrecht. In deze plaatsen

hadden zij zeker Hospitia, eigen huizen (onzen Autheur spreekt

over deze aanstonds nog nader). Of de Carmelieten ook eigen

huizen of Hospitia hadden in Gouda, Schiedam, Rotterdam, Brielle

en Heusden, is hoogst waarschijnlijk, doch zekerheid hebben wij

niet. Wel hadden de Carmelieten nog een Hospitium te Bergen-

op-Zoom en te Breda in de Visschersstraat, beide gebouwd in

1406 en verwoest in 1572. Ook te Zierikzee »situm in loco Dirix-

1) O. a. P. Henricus, de laatste prior van Schoonhoven, die een

schuilplaats vond bij de milddadige familie Cantors te Utrecht.
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weert" stond een Hospitium, waarover wij zullen spreken, als we

in een volgende aflevering Vlissingen behandelen.

Ik heb hier thans een schoone gelegenheid, om een verzuim te

herstellen, dat ik maakte, toen er sprake was van het Carmelieten-

klooster te Haarlem.

Ook dit Haarlemsche klooster had twee Hospitia, nl. te Amster-

dam en te 's-Gravenhage. In de tCronycke . . . . des Berghs

Carmeli door P. Petrus Wemmers (Antw. 1666) dl. V cap. XXI
p. 826, handelende over de godsdienstvervolgingen te Amsterdam

1578, lezen wij: »Als er heymelijck veel volcks was inghebrocht,

die onverwachts de Catholijcken ende Cloosters en kereken aen-

vallende, hebbense met ghewelt ter stadt uitgheiaecht en altemael

berooft en alle de outaren, beelden en andere gheestelijcke dinghen

afgebroocken, en vernielt, waerdoor de Carmclieten, die aldaer

een huys hadden voor eenige Religieusen als Termenarisen om
te preedicken, die plaetse ook verloren hebben."

Wnar dit Hospitium gestaan heeft, heb ik niet kunnen achter-

halen. En dat de Carmelieten een Hospitium gehad hebben te

's-Gravenhage, blijkt uit een brief van den Provinciaal, in 1553

den 6en Juni te Haarlem geschreven (in H. S. Stadsarchief, Frank-

fort C. 473 bl. 183) waarin hij verlof geeft aan P. Nicolaas de

Prato, die voor eenige jaren uit Mechelen naar Haarlem was over-

geplaatst, om voortaan te blijven wonen »in termino Hagensi."

Van het »termijngeld" moest hij jaarlijks 20 Gulden geven aan

het klooster te Haarlem. Laat ik er bijvoegen, dat deze P. Nicolaas

de Prato op verzoek van den keizerlijken Prefect Gerard van

Assendelf en zijn zoon Nicolaas, Proost van Arnhem op 12 Nov. 1554

van den Provinciaal verlof kreeg, de kerk van Overschie te bedienen.

BIJLAGE II.

Aangaande de beide Terminaarhuizen van Schoonhoven schrijft

onze Autheur op een andere plaats als volgt

:

De Hospitio Dordraccno.

Conventus noster, cujus Terminarii mittebantur certis anni tem-

poribus Dordracum pro habendis concionibus in templo parochiali

et in ecclesiis pagorum circa Dordracum, verosimiliter aliquo anni

tempore ibi morabantur, nempe per Adventum et Ouadragesimam

concionantes; hic habebat aliquam domum Terminariorum seu

Hospitium, situm retro Xenodochium S. Jacobi, de quo ita Auctor,
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Eccles. Antiquitatum meridionalis Hollandiae : »Sint Jacobsgasthuis

t'welk gestight was om de vremdelingen te herbergen, wiert be-

dient door de Deekens van Sint Jacobs Broederschap. In dit

gasthuys quamp dickwils vernachten den Carmeliet uyt Schoon-

hoven afgesonden, wiens beurt het was in deese lantstreeck te

predicken, soodanige Carmeliten ter preeckinge uytgesonden hadden

hier oock hunne eygen huysinge de w. gestight was in jaar 13..,

dit huys is tegenwoordigh in Burgershuysinge verandert, sijnde

de incomste het weeshuys toegewesen."

De Hospitio Sylvaeducensi.

Item conventus Schoonhoviensis Terminum seu statas concionandi

vices habuit in civitate Sylvaeducensi in Brabantia et aliqua ibidem

bona immobilia, inter quae opinamur fuisse Hospitium sive domum,
quae bona post occupatum conventum nostrum Schoonhoviensem

per haereticos devoluta sunt ad provinciam Alemaniae Inferioris:

haec patent ex contractu inito inter Priorem Antverpiensem

R. P. Joannem de la Court tanquam commissarium Provlis et

D. Arnoldum van Broechoven, licentiatum U. J. et conciliarium

civitatis anno 1612 vigesima die Augusti super bona Terminarii

Schoonhoviensis. Haec bona devoluta ad Provinciam Alemaniae

Inferioris 1629, quando civitas a Batavis expugnata est, devenerunt

ad manus haereticorum. Anno 1566 morabatur in hoc Sylvaedu-

censi Hospitio R. P. Dominicus Beyens et casum memorabilem

hic annectimus, quem habet R. P. Cornelius Hazart Soc. Jesu in

sua Historia ecclesiastica Belgii et Jacobus Thomas Roelans Ant-

verpiensis in suo Chronico Vernaculo ad annum 1566 agens de

iconomachis Sylvaeducis his verbis: »Sij hebben niet minder hunne

rasernije uytgewerckt op andere plaetsen, want ten selven tijde

hebben sij binnen 's-Hertoogenbosch hetselve gedaen ; sij begosten

op den 22en Augusti van het jaar 1566 in Sint Janskercke tegen

den avont, maer ten thien ure dreven de Gilde Broeders de ge-

weldenaers te Kercken uyt. Des anderdaeghs hicldenen die gesloten

ende de deuren met goede wacht beset, totdat de geestelijckheyt

hunne Brieven, boecken ende kerkelijcke ornamenten daer uit

gehaelt hadden. Dit gedaen zijnde, verliet men de Kercke, het

gespuys viel daer in en hervatte de beltstormerije; de Capelle

van Onse Lieve Vrouw wiert boven door eenen Onzen Lieve

Vrouwe Broeder met naeme Dominicus Beyens ende van ses

soldaten bewaert; de reste, behalve twee metaelen statuen van

Moyses en David, wirt altemael vernielt ende geschonden."

Erat R. P. Dominicus Beyens Carmelita Schoonhoviensis et

actualis Terminarius in civitate Sylvaeducensi, quando hanc nobilem
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edidit defcnsionem miraculosae imaginis, sive Dulcis Dominae,

quae manus iconomachorum evasit et ctiamnum colitur Bruxellis

in tcmplo parochiali S. Jacobi in Monte frigido '), Canonicarum

regularium S. Augustini Congregationis Lateranensis. Miramur

hunc mcmorabilem casum praeterfugisse R. P. Othenem Zilium

S. Jesu, scribentem de miraculis Divae Virginis Sylvaeducensis,

imo nihil attigisse de iconomachia Sylvaeducensi. Sed cum hic

casus ad gloriam ordinis nostri et conventus Schoonhoviensis, qui

tam illustrem et Marianum edidit defcnsorum maxime spectet,

omittere hic non potuimus.

Tot zoover onze Autheur. Aan het heerlijke feit van de redding

van de Zoete Lieve Vrouwe te 's-Hertogenbosch door een Lieve

Vrouwe Broeder valt niet te twijfelen. Toch doen zich eenige

moeilijkheden voor, zoodat wij er nog enkele regels aan moeten

wijden.

Pater Kronenburg in zijn schoon werk Maria 's Heerlijkheid

in Nederland (dl. VI blz. 254) schrijft over deze geschiedenis als

volgt: »Den 2ien Augustus 1566 waren vier predikanten in den

Bosch verschenen en reeds den volgenden dag nam de beelden-

storm een aanvang. Tegen de Vespers begon onverwachts het

vernielingswerk. Jan van Lijbergen, een der kerkfabriekmeesters,

had in der haast eenige schutters verzameld, drong tusschen den

woedenden volkshoop en bevrijdde voor dien nacht de kerk van

het gepeupel. Toen de morgen aanbrak, werd het beminde Maria-

beeld naar het stadhuis overgebracht. Maar ook hier was de troep

weldra meester en 't mag dus wel een wonder genoemd worden,

dat het beeld aan hunne handen ontkomen is en niet deelde in

het lot van andere gewijde en eerbiedwaardige voorwerpen, die

openlijk in de St. Jan verbrand werden. Na een jaar stond de

Madonna weer in hare kapel."

En in Maria's Heiligdommen in Nederlanden België ('s-Bosch. z. j.)

schrijft Hezenmans blz. 19 aldus: Maar vreeselijker en treuriger

was het gevaar, toen in Augustus 1566 de St. Janskerk ontheiligd

en door de beeldstormers verwoest werd . . . Wel hadden de politieke

roervinken liever zilveren beelden dan houten, om Carolusguldens

te laten slaan, maar er waren onder de beeldstormers zooveel

dwepers, voor wie het beeld der Zoete Lieve Vrouw een voor-

werp wezen moest van bijzonderen haat, dat het waarlijk een

wonder mag genoemd worden, dat het aan hunne woede is ont-

1) Uit de Sint Jacobskerk op den Couwenberg te Brussel werd het

H. Beeld den 27en December 1853 vol vreugde en luister teruggebracht

in de Bossche Kathedraal, door Mgr. den Aartsbisschop J. Zwijsen.
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komen. Men had het naar het stadhuis gevoerd, maar de op-

standelingen waren weldra van het stadhuis ook meester, zoowel

als van de kerken en toch is het beeld behouden gebleven; dat

beeld, hetwelk door hen meer dan eenig ander als een voorwerp

van afgoderij moest beschouwd worden; hoe dit is geschied, hoe

het uit hunne handen is gered geworden, toen ze in de St. Jans-

kerk van de overige beelden een brandstapel opwierpen, is op

gewone wijze niet gemakkelijk te verklaren." Op blz. 255 van

bovengenoemd werk vervolgt P. Kronenburg schrijvende over

1629: »De stedendwinger Frederik Hendrik voerde in 1629 zijn

leger tegen Den Bosch aan. Vreeselijk leed de St. Jan gedurende

de vier en een halve maand van den moorddadigen kogelregen.

Het beeld werd toen tegenover den preekstoel op een troon ge-

plaatst. Den I4den September bezweek de stad. Bij de kapitulatie

was in art. 2 bedongen, dat de geestelijken »sullen met haer

mogen nemen hare meubelen, beelden, schilderien en de andere

kerkelijke ornamenten." Doch de beelden hadden van de helsche

dweeperij der predikanten en van de vernielingszucht van een

overwinnend krijgsvolk weinig goeds te hopen. Reeds waren de

soldaten bezig, met hun wandalenwerk in de schoone St. Jan, als

twee karmelieten, lof zij hun gebracht! het gebouw moedig binnen-

drongen, Maria's geliefde beeltenis aan de woede der beeldstormers

ontrukten en den bisschop Ophovius overgaven.'' Hezen mans
vervolgt aldus op blz. 21: >in September 1629 terwijl de burgers

slechts bedacht waren om hunne bezittingen te verdedigen tegen

het geweld van het vreemde krijgsvolk, drongen twee karmelieten

de St. Janskerk binnen en ontrukten het beeld aan de Kalveniste

soldaten, die er reeds plunderden." Hetzelfde vinden wij ook ver-

haald in De stralen van de Sonne v. d. h. vader en profeet Elias

door den p. Carmeliet Jacobus de Passione Domini bl. 5.

Dit werkje, dat P. Kronenburg citeert, is gedrukt te Luik in 168 1.

Het is opmerkelijk, dat deze p. Jacobus zelfs den naam niet noemt

van zijn medebroeder pater Dominicus Beyens; te opmerkelijker,

omdat er tusschen het jaar 1629 en 1681 waarin voornoemd werkje

werd gedrukt, niet zoo veel tusschenruimte is, dat de naam van

pater Dominicus Beyens aan den schrijver p. Jacobus reeds geheel

onbekend zou zijn geworden, terwijl het heldenfeit met zooveel

rechtmatige broedertrots geplaatst werd in 't licht der ^Stralen

van de Sonne dese eeuw verspreydt door Duytslandt en

Nederlandt." Wanneer wij nu nog opmerken, dat in 1629 gesproken

wordt van twee Karmelieten en in 1566 van één pater Karmeliet

met name Dominicus Beyens en zes soldaten; dan komt het ons

waarschijnlijk voor, dat hier aan een tweevoudige redding van de

Zoete Lieve Vrouwe door carmelieten moet worden gedacht en
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deze waarschijnlijkheid neigt nog meer naar zekerheid, als we

bedenken, dat onze Autheur der Batavia desolata (met Hazaert

in zijn »Historia ecclcsiastica Belgii" en Roelans) van 1566 schrijft

:

»de Capelle van Onse Lieve Vrouw wiert boven door eenen Lieven

Vrouwen broeder met naeme Dominicus Beyens ende van ses

soldaten bewaert" en dat p. Jacobus de Pass. Dni (met Kronenburg,

Hezenmans en anderen) over 1629 schrijvende, spreekt van twee

carmelicten, die het beeld, dat toen tegenover den preekstoel was

geplaatst, aan de woede der beeldstormers ontrukten.

Volgens mijn bescheiden meening heeft dan i°. op 21 (22?)

Augustus 1566 pater Dominicus, geholpen door 6 soldaten het

beeld verdedigd tegen de aanvallers der Kapel, waarop het naar

het stadhuis is overgebracht, en 2°. hebben twee carmelieten op

14 Sept. 1629 aan de soldaten het beeld, dat toen tegenover den

preekstoel stond, ontrukt en gegeven aan bisschop Ophovius.

I loogeveen. P. fr. C. DE BOER,

Ord. Carm.



DE ZEVEN GETIJDEN IN DE ST. JANS-KERK

TE GOUDA.

Reeds Prof. Moll l
) vestigde de aandacht op het

merkwaardige feit, dat veel voorname handelssteden in

ons land vóór de hervorming (bij name noemt hij o. a.

Kampen, Hoorn, Amsterdam, Rotterdam, en ik zou

daarbij nog willen voegen Alkmaar, Delft en Gouda)

niet in het bezit waren van kapittel-kerken, in tegen-

stelling van verschillende kleinere plaatsen. Het doel

dezer verhandeling is niet, een mogelijke verklaring te

geven van dit feit. Alleen wilde ik hier de aandacht

vestigen op het eigenaardig verschijnsel, dat verscheidene

van de laatst genoemde steden in hun parochie-kerken

twee stichtingen bezaten, welke onafscheidelijk verbonden

zijn aan iedere collegiale kerk, n.1. die der Memories

en der Zeven Getijden. Ongetwijfeld kunnen wij hierin

zien een streven van bedoelde steden, om aan hun

parochie-kerken te geven het aanzien en den luister

van kapittel-kerken. Vooral deze laatste instelling, n.1.

het dagelijks bidden of zingen der horae canonicae, der

Zeven Getijden, heeft een belangrijke plaats ingenomen

in het kerkelijk-godsdienstig leven onzer vaderen van

de tweede helft der 15de eeuw tot aan de hervorming.

Want, behalve dat wij hierin zeker ook wel mogen zien

een merkwaardige uiting van het liturgisch leven onzer

vaderen : een groote beteekenis krijgt deze instelling

1) Kerkgesch. van AT
. Nederland, Dl. II, 2e stuk blz. 345 vlg.
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ook nog hier door, dat haar ontstaan en ontwikke-

ling samenvalt met het bloeitijdperk der Hollandsche

muziekschool der Nederlandsche contrapunctisten. Niet

het minst ook uit dit laatste oogpunt verdient deze

instelling der Z. Get. van den beoefenaar der kerk-

geschiedenis van ons vaderland meer belangstelling, dan

zij tot nu toe heeft ondervonden. Immers alleen in

stedebeschrijvingen en enkele korte opstellen in tijd-

schriften o. a. in dit tijdschrift *), vindt men slechts

spaarzame berichten, die niet meer geven dan een

beknopt overzicht, terwijl de groote beteekenis der Z.

Get. slechts dan duidelijk zou worden, wanneer die

gegevens uitvoeriger bewerkt waren en vooral vergeleken

werden met dergelijke instellingen in andere steden,

vooral van ons Bisdom Haarlem. Want het is merk-

waardig, dat bijna iedere stad van beteekenis haar

Z. Get. had ; ik noem hier slechts Alkmaar, Amsterdam,

Delft, 's-Gravenhage, Haarlem, Leiden, Rotterdam en

Gouda.

Dat ook Gouda's parochie-kerk deze stichting heeft

bezeten, is het eerst bekend geworden door de onder-

zoekingen van den verdienstelijken predikant der Ned.

Herv. Gemeente te Gouda, ds. M. A. G. Vorstman 2
).

Met geen enkel woord vinden wij er melding van

gemaakt in het werk van Gouda's eersten stedebeschrijver

I. Walvis 3
), die het bestaan van deze stichting blijkbaar

niet eens gekend heeft. De Lange van Wijngaerden, of

liever en eerlijker tevens gezegd, Dr. J. N. Scheltema,

de bewerker van het derde deel van De Lange van

i) Zie de verhandeling van pastoor Van Berckel over de Z. Get. te

Delft in Bi/dr. BisJ. Haarlem, Jrg. XXVI, bh. 204 vlg.

2) iVederl. Archief voor Kerkgesch. door Kist en Rooyaards, Dl. VIII,

blz. 205—211.

3) Beschrijving der Stad van der Gonde, Gouda 17 13.
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Wijngaerden's Geschiedenis en Beschrijving der Stad

van der Gonde 2
) schijnt in deze kwestie wel even de

klok te hebben hooren luiden, maar niet juist geweten

te hebben waar de klepel hing. Want het is wel ver-

makelijk, wat hij in genoemd werk op blz. 134 in een

noot aan den voet der bladzijde zegt over de Goudsche

Heilige-Geestmeesters : „In oude stukken komen H.-geest-

„meesteren dikwijls onder den naam van getijde-meesteren

„voor. Zij waren namenlijk gehouden, op het geregeld

„inachtnemen der getijden door de R. C. geestelijkheid

„in de kerk te letten. Had hierbij eenig verzuim of

„eenige nalatigheid plaats, dan kwamen de daarvoor

„besprokene gelden ten voordeele der armen. Met het

„oog op deze bijzonderheid schreef ik bovenstaande

„woorden." In het verloop dezer verhandeling zullen

wij zien, hoedanig de oncritische en niet minder anti-

papistische bewerker hier de plank misslaat. Want hoe

durfde hij het wagen zoo iets te schrijven in 1877,

terwijl toch ds. Vorstman reeds in 1 844 de oorspronkelijke

statuten had gepubliceerd, waardoor de dienst der Zeven

Getijden nader werd geregeld en omschreven.

Hoogstwaarschijnlijk heeft ds. Vorstman niet meer

kunnen vinden, wat op de geschiedenis der Z. Get. te

Gouda betrekking heeft, dan de statuten der stichting,

waarvan hij t. a. p. een afschrift heeft gegeven ; althans

later heeft hij niets meer daaromtrent medegedeeld.

En dit kan ons niet verwonderen als wij in aanmerking

nemen, dat hij zijn onderzoekingen schijnt bepaald te

hebben tot het archief der St. Janskerk. Want had hij

zijn nasporingen ook uitgestrekt tot het Weeshuis-archief,

dan zou hij ongetwijfeld meerdere belangrijke mede-

deelingen hebben gedaan omtrent de Z. Get. -stichting

1) Gouda, G. B. van Goor Zonen 1877.
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te Gouda. Immers sedert door Gouda's vorigen Archivaris

Dr. L. A. Kesper in de chaotische verwarring van dit

hoogst merkwaardig Weeshuis-archief een degelijke orde

is gebracht, zijn een aantal voor Gouda's vóór-refor-

matorische kerkgeschiedenis zeer belangrijke bijdragen

te voorschijn gebracht. Onder deze nu zijn verschillende

stukken, welke uitvoerige gegevens bevatten voor een

betere kennis van de geschiedenis der Z. Get. Deze

oorkonden, vermeerderd met enkele niet minder merk-

waardige handschriften uit het stedelijk archief —
welke mij door den vorigen Archivaris, en zijn op-

volger den tegenwoordigen Archivaris Dr. J. Huges 1

),

met de meeste bereidwilligheid ter inzage werden ver-

strekt — gaven mij een aantal belangrijke gegevens

aan de hand, om een bijdrage te leveren voor het

kerkelijk en godsdienstig leven onzer vaderen in de

15de en 16de eeuw, alsook de kerkelijke geschiedenis

van Gouda op dit punt aan te vullen. Tevens wil ik

door deze verhandeling een bescheiden poging wagen,

om ook bij andere beoefenaars der vaderlandsche kerkge-

schiedenis meer belangstelling te wekken voor de in menig

opzicht zoo merkwaardige stichting der Zeven Getijden.

Regeling van den dienst der Zeven Getijden.

Eerste Tijdperk.

De stichting der Z. Get. te Gouda dankt haar ontstaan

aan een der Goudsche pastoors n.1. heer Wouter van

der Mandre, Proost der O. L. Vrouwekerk te Brugge

1) Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken, om zoowel

Dr. Kesper, den oud-Archivaris van Gouda, alsook zijn opvolger

Dr. Huges, desgelijks ook den custos van het stedelijk archief, den

Heer S. v. d. Kraats, mijn oprechten dank te brengen voor de bereid-

willige en overvloedige hulp en medewerking, die ik van hun kant

mogt ondervinden, bij het samenstellen van deze verhandeling.
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en pastoor van Gouda. In het jaar 1453 vaardigde hij

uit de acte, waarin hij de inrichting der nieuwe stichting

nauwkeurig omschreef. Met behulp van deze oorspron-

kelijke oorkonde, die voor ons gelukkig bewaard is

gebleven *), is het mogelijk een volledig overzicht te

geven van de inrichting van den dienst der Z. Get.

Jammer genoeg is het stuk door vroegere onachtzaam-

heid op verschillende plaatsen onleesbaar geworden of

slechts door gissing aan te vullen. In het verloop dezer

verhandeling zal hiervan rekenschap worden gegeven,

alsook gewezen worden op enkele kleine fouten, waaraan

ds. Vorstman zich bij het afschrijven heeft schuldig

gemaakt ; tevens kunnen wij nog eenige lacunen in

ds. Vorstman's afschrift aanvullen.

De beweegreden en het doel, waartoe hij deze stichting

in het leven riep, geeft pastoor van der Mandre aan

als hij zegt „dat wy overmids sonderlingen begeerte

„ende verzoecke des gerechts ende goeder gemeenten

„onser prochien van der Goude, om die vermeeringe

„der diensten Goids in onser voirsz kercke ende sonder-

„linge, om die zeven getiden ccrbairlic aldair gesongen

„te worden als dat betaemt, overdragen sijn mitten

„gerechte ende eerbaeren gemeenten der stede voirsz,

„ende hebben geconsentcert ende consenteren mit desen

„onsen brieve voir ons ende onsen na(comelinger),

1) Zie: Inventaris van de Archieven van de St. Janskerk Ie Gouda,

uateerende van vóór de hervorming, opgemaakt door Dr. L. A. Kesper.

Gouda J. van Bentum & Zoon, 1901, waarop het stuk vermeld wordt

onder No. 90. Een afschrift er van is reeds gegeven door ds. Vorstman

t. a. p. Doch wijl vooreerst dit tijdschrift niet onder ieders bereik is,

en bovendien Vorstman's afschrift hier en daar onjuist is en onvol-

ledig, heb ik gemeend het merkwaardige stuk nog eens te moeten

laten afdrukken in zijn geheel als Bijlage I. Pastoor Wouter van der

Mandre wordt door Walvis a. w. Dl. II, niet eens vermeld als pastoor

van Gouda.
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„pastoren der selver kereke van der Goude, die voirsz

„seven getiden in onser kereke ge[daen] ende gesongen

„te worden in alsulker vormen ende manieren als hier

„na gescreven staan." Hierna volgen de bepalingen ten

getale van twaalf, die wij thans nader zullen beschouwen.

Het Bestuur. Het bestuur van het college der

Z. Get. werd gevormd door den pastoor van Gouda,

of zijn plaatsvervanger, met de burgemeesters en de

kerkmeesters. Deze kozen jaarlijks gezamenlijk „bij den

meesten stemmen" drie zangmeesters „van hoiren parten,

„die daer bequacm ende sufficiënt toe sullen wesen."

Deze laatsten „bij consent ende goetduncken van den

„pastoir off sijn stedehouder," kozen te zamen met

burgemeesters en kerkmeesters met de meeste stemmen

„notabile, eerbaere, sufficiënte priesteren off clereken,

„also vele als noodt ende wel genoech wesen sal, van

„goeder fame *) ende regemente," om de zeven getijden

„bequamelic, devotelic ende behoirlic te singen alle dage

„na den orduijn van Utrecht."

De drie zangmeesters vormden om zoo te zeggen het

dagelijksch bestuur van de Z. Get. ; zij hadden te zorgen

voor een geregelden dienst, voor toezicht op de offici-

anten, vooral ook voor het innen, uitbetalen en be-

waren der gelden en fondsen. Zoodra zij waren gekozen

moesten zij vóór den pastoor of zijn plaatsvervanger,

de burgemeersters en kerkmeesters een eed afleggen,

om al de gelden, door aalmoezen of anderszins verkregen,

„goed ende wael ende getruwelic te bewaeren als hoir

„proper goet tot behoeff der seven getijden voirsz als

„dat betaemt." Alle gelden kwamen direct in hunne

handen en zij moesten die bewaren in een „clausuere,"

een kist of kast, waarvan zij evenals de burgemeesters

i) Vorstman schrijft t. a. p. verkeerdelijk ivoir goeder ferme" enz.
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en de kerkmeesters, een sleutel hadden. Doch niet

renteloos mocht dit geld daar blijven liggen ; want de

zangmeesters moesten het „beleggen an renten tot be-

„hoeff des sanges der selver zeven getijden ende dat

„dair aencleven mach." Ieder jaar, in het octaaf van

Paschen, moesten zij van de hun toevertrouwde gelden

rekening en verantwoording afleggen „duechdelic ende

getruwelic" vóór den pastoor of zijn plaatsvervanger,

burgemeesters en kerkmeesters „ende voir der gemeenten

„vander stede voirsz," en dat wel in het koor der kerk,

„int koir mit open dueren." Wel eigenaardig is de be-

paling hierbij gemaakt, dat de zangmeesters toch moesten

voortgaan met hun rekening en verantwoording, ook al

ontbrak een der leden van genoemde colleges 1
). Van

al de ingekomen gelden moesten zij het bepaalde hono-

rarium (waarvoor aanstonds) uitreiken aan degenen, die

de zeven getijden hielpen medezingen.

Behalve deze taak van thesaurier hadden de zang-

meesters den ernstigen plicht om toezicht te houden op

het gedrag van de officianten der Z. Get. Hieromtrent

was in de statuten bepaald, dat de zangmecsters, wanneer

zij „enig gebreck mereken off hoiren van enigen 2
) van

„desen voirsz priesteren, clereken oftcoralen" den pastoor

of zijn plaatsvervanger hiervan in kennis moesten stellen.

Deze laatste moest den schuldige het verkeerde van zijn

gedrag onder het oog brengen. Bleef hij niettemin in

zijn wangedrag volharden, dan, zoo luidde de bepaling,

i) Alhoewel de oorspronkelijke tekst niet geheel leesbaar is, meen

ik toch deze beteekenis te mogen geven aan de leesbare woorden.

Vorstman geeft t. a. p. : «Ende waer dat zaecke, dat nochtans

^-souden sij voirtgaen" enz. Ik meen dit gedeeltelijk aldus te kunnen

aanvullen: «Ende wair dat zaecke, dat [ter yement wair die

»quaine] nochtans" enz.

2) Het woordje »enigen" ontbreekt in het afschrift van Vorstman.
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„sal die pastoir off sijn stedehouder met den burge-

„ meesteren ende kerckmeesteren den gebreckliken ver-

gaten van sinen dienste, sonder enich wedersegge, ende

„eenen anderen sufficienten priester off clerck in sine

„stede stellen ende dat bijden meesten stemmen." Dat

er, zooals reeds hier blijkt, onder de officianten een

strenge tucht werd gehouden, zal zoo aanstonds uit

andere bepalingen nog duidelijker worden. — De zang-

meesters, blijkens het voorgaande in alles de plaats-

vervangers van het bestuur, hadden eindelijk nog het

recht, om te zamen met den pastoor, de burgemeesters

en de kerkmeesters in de statuten aan te brengen aan-

vullingen of wijzigingen „dair den dienst van den zeven

„getijden bij verbetert mocht worden ter meester

„oirbaer ende profijte der seven getijden voirsz."

De pastoor, die bestuurslid was der Z. Get., was

volgens een andere bepaling tevens „overste van den

„getale der geene, die de zeven getijden sullen helpen

„singen." Was hij echter door bezigheden van zijn

pastoraal ambt verhinderd bij het zingen der getijden

tegenwoordig te zijn, „wair dat zaecke, dat die pastoir

„off sijn stedehouder belet waren in enige dienster van

„der kueren," dan kon hij toch, na van te voren de

reden van zijn afwezigheid te hebben opgegeven „sijn

„presentie bueren als die andere," d. w. z. dan genoot

hij evengoed als de andere officianten de inkomsten aan

het bidden der zeven getijden verbonden. Kon hij echter

geen voldoende, wettige reden voor zijn wegblijven

opgeven, dan werd ook hem, evenals zulks het geval

was met de andere officianten zijn gewoon honorarium

onthouden.

De Officianten. Van zelf sluit zich hierbij aan een

bespreking van de bepalingen, welke pastoor Wouter

van der Mandre gemaakt had voor degenen, die de
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zeven getijden hielpen zingen, de priesters, clerici en

choralen. Zooals wij reeds hebben gezien werd van de

officianten vereischt, dat zij waren „notabile, eerbaere,

sufficiënte priesteren of clercken" ; vervolgens dat van

hen gevorderd werd, om aan het doel van de stichting

te beantwoorden, n. 1. de zeven getijden „bequamelic,

„devotelic ende behoirlic te singen", dat zij waren „van

„goeder fame ende regemente." Voorts bemerkten wij

reeds bij de bespreking van de taak der zangmeesters,

dat dezen den ernstigen plicht hadden, om elke onbe-

hoorlijke gedraging der officianten aan den pastoor

bekend te maken, die dan verdere maatregelen nam.

Niet minder streng waren de bepalingen die het ge-

regelde uitoefenen van den dienst door de officianten

regelden. Teder hunner was verplicht vóór het „Gloria

Patri" van den eersten psalm binnen het koor aanwezig

te zijn. Slechts bij hooge noodzakelijkheid mochten zij

zich vóór het einde van den dienst verwijderen, en dan

moesten zij daarvoor nog verlof vragen aan den pastoor,

die den hebdomadarius er van in kennis stelde, welke

laatste op zijn beurt verplicht was de absenties aan te

teekenen. Degene, die op den vastgestelden tijd niet in

het koor aanwezig was, verbeurde een gedeelte van zijn

presentie-geld, „die en zal niet winnen, noch enich

„profijt hebben van den getijden dair *) hij aldus ge-

„breclich wair

Deze bepaling biedt een gereedelijken overgang tot het

bespreken van die bepalingen, waarbij het loon der

officianten werd geregeld. De zangmeesters moesten

iederen dag aan de priesters en clerici der Z. Get. tot

loon uitbetalen voor de Metten en de Prima drie duiten,

i) »Dair" heeft hier hoogstwaarschijnlijk de beteekenis van «den

tijd, waarin" (zie de volgende noot).
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voor de Tertia, Sexta, voor de Mis en de Nona te

zamen eveneens drie duiten, voor de Vespers en de

Completen twee duiten. Hierbij echter waren de volgende

beperkingen gevoegd in geval, dat zij hun dienst niet

behoorlijk vervulden. Zooals wij reeds boven opmerkten,

moest ieder zorgen vóór het „Gloria Patri" van den

eersten psalm binnen het koor aanwezig te zijn. Kwam
hij te laat, dan, zoo luidde de bepaling, „salmen hun

„luyden off slaen van desen achte doyts also veel als

„die gebreken belopen naden avenante ende

„belope des tijts" 1
). Vervolgens was nog voorgeschreven,

dat geen der priesters of clerici in het koor mocht

komen, om zijn presentie-geld te halen, wanneer daar

binnen dienst werd gedaan „het en zij dat hij zijn

„supplicie 3
) an doet ende sonder 3

) te dragen."

Maakten zij zich hierbij aan overtreding schuldig, dan

vervielen zij telkenmale in een boete van één groot

„die hun die sangmeesters offslaen sullen also dickent

„alst gebuert."

In het voorbij gaan merkten wij hiervóór reeds op,

i) Deze bepaling schijnt te verschillen van de zoo even genoemde,

blijkbaar niet gelijkluidende bepaling. Doch daar bij de eerste in den

tekst eenige woorden onleesbaar zijn geworden, ligt het vermoeden

voor de hand dat die onleesbaar geworden woorden aan deze eerste

bepaling eenzelfde beteekenis zullen geven als aan de laatste.

2) Dit woord is waarschijnlijk een verkorting van »superpelliceum".

l'it den zin mogen wij althans wel opmaken, dat met dit *supplicie"

niei anders bedoeld kan zijn, dan het kerkelijk gewaad, het welk wij

tegenwoordig nog kennen onder den naam van » superplie", het koor-

hemd. Zeker is het niet een smeckkleed. zooals ds. Vorstman t. a. p.

verkeerdelijk uitlegt; een dergelijk liturgisch gewaad is in de Katholieke

Kerk onbekend.

3) Het woord, dat hier onleesbaar is geworden, zal waarschijnlijk

wel geweest zijn »caproen", zoodat hun bij die gelegenheid het dragen

van dit kleedingstuk verboden was. Zie o. a. de gelijkluidende bepaling

voor de schoolmeesters, die te Delft de Z. Get. hielpen zingen. BijJr.

Bisd. Haarlem. Dl. XXVI, blz. 207.
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dat voor het zingen der zeven getijden behalve de

priesters en clerici ook nog choralen gebezigd werden.

Omtrent hen had pastoor van der Mandre in zijn statuten

alleen deze bepaling opgenomen, dat de schoolmeesters

met hun scholieren op den vóóravond van een feestdag,

„des heyligen avonts," de Vespers met de suffragieèn

moesten zingen, en op den feestdag zelven, „des heyligen

dages" de Metten en de Vespers met de suffragieèn

„als dat orduyn van Utrecht uutwijst."

Behalve deze bizondere bepalingen, welke aan ieder

die met de Z. Get., in betrekking stond zijn plichten

en rechten omschreven, waren er nog enkele bepalingen

van meer algemeenen aard, die vooral ten doel hadden

den stoffelijken bloei der Z. Get. te bevorderen. Daartoe

had de stichter vooreerst bepaald, dat de pastoor en

zijn kapelaans „in hoiren visitatien" de meer gegoeden

onder hunne parochianen moesten opwekken, om de

Z. Get. te bedenken in hunne aalmoezen en uiterste

wilsbeschikkingen. En om hen tot vrijgevigheid aan te

sporen, werden in de statuten groote geestelijke voor-

deden beloofd als vergelding voor hun milddadigheid,

voor hun ijver, om den luister van den eeredienst te

helpen verhoogen. lederen dag werd door een der

priesters van de Z. Get. bij beurten na de Prima en

voor de Hoogmis, op het hoogaltaar een heilige Mis

gelezen voor de weldoeners der Z. Get. Wanneer een

weldoener overleden was moest ieder der priesters en

clerici een vigilie 2
) bidden van negen lessen voor de

ziel van den overledene. Den dag nadat deze begraven

was — of, wanneer de rubrieken het op dien dag niet

toelieten, zoo spoedig mogelijk daarna — werd in

i) Ds. Vorstman schrijft t. a. p. aldus af: ^een Evangelium\ax\ negen

lessen"; maar duidelijk blijkt dat hier bedoeld is een ^vigilie".
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plaats van de zoo juist vermelde gelezen heilige Mis,

een plechtige, gezongen Mis van Requiem met assistentie

van diaken en subdiaken gecelebreerd voor de rust

dier ziel. De zangmeesters hadden bij die gelegenheid

te zorgen, dat „beneden voir dat koir" een zwart kleed

werd gespreid, waarop drie brandende kaarsen moesten

worden geplaatst. Na afloop der plechtige Requiem-

Mis moesten de priesters en clerici der Z. Get. ge-

zamenlijk „beneden den koir gaen daert cleet gesprect

is ende kaerssen staen" en daar bidden de psalmen

„Miserere" en „De profundis" met een gebed voor den

overledene.

Ter aanvulling van hetgeen hiervóór reeds is gezegd

omtrent het stipendum, hetwelk de officianten iederen

dag ontvingen voor het zingen der zeven getijden,

moeten wij hier nog bijvoegen, dat de priester, die de

Mis las voor de weldoeners, één groot ontving boven

zijn gewoon honorarium, evenals de priester, die de

plechtige Requiem-Mis zong voor een overleden wel-

doener. De diaken en de subdiaken, die bij deze laatste

assisteerden, ontvingen elk een duit boven hun gewoonlijk

stipendium.

De nieuwe stichting van pastoor van der Mandrc

schijnt den Goudschen katholieken zeer sympathiek te zijn

geweest. Want reeds spoedig na de oprichting werden

de Z. Get. begiftigd met een groot aantal schenkingen

en legaten, los- en lijfrenten op huizen en landerijen in

en buiten de stad. Nog is bewaard gebleven de origineele

rentebrief i) welke reeds den i8en April 1455, dus ruim

1) Het stuk komt voor op den door Dr L. A. Kesper opgemaakten

Summiere Inventaris van de archieven van het vercenigd Wees- en

Aalmoezenierskuis te Gouda. Gouda, J. van Bentum & Zoon, 19 10.

Archief der Getijdemeesters, bij de losse stukken, onder No. 5 bij-

eengebracht.
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een jaar na de oprichting der Z. Get., gepasseerd werd

vóór Sander Gerijtsz., Witte Witen zoon en Adriaen

Gerijt Woutersz., schepenen van Gouda, waarbij Jan

Willem Pietersz. aan de Z. Get. een rente besprak van

anderhalf pond Hollandsche „buerzegelts" *) op zijn

huis en erf in de Groenendaal. Vervolgens is van het

archief der Getijdemeesters nog bewaard gebleven een

register van rentebrieven, gecollationeerd in 1536 en

verschillende jaren daaromtrent 3
), groot 36 perkamenten

bladen, waarin door een zeer nette hand zijn afgeschreven

alle rentebrieven, welke in verloop van tijd door aankoop

(volgens bovengemeld voorschrift der statuten) of wel

door schenking in het bezit der Z. Get. waren gekomen.

Om reden dat verschillende dezer oorspronkelijke rente-

brieven dreigden te vergaan, werden zij thans allen, in

een boekdeel verzameld, overgeschreven, hoogstwaar-

schijnlijk wel door een der Goudsche Fraterheeren.

Althans in latere rekeningen der Getijdemeesters vinden

wij meermalen posten vermeld voor het doen schrijven

van „contracten", „quitancies" of „boucken" bij de

collatiebroeders. Van deze vele rentebrieven wil ik slechts

op enkelen de aandacht vestigen n.1. die, waaraan voor

de Z. Get. bizondere verplichtingen als voorwaarden

verbonden waren.

Bij een acte 3
) den 20e» October 1457 gepasseerd

voor Jan van Leeuwen, Dirc Gerijtsz. en Jacob Cuter

Dircxz., schepenen van Gouda, beloofden de Getijde-

1) «Buerzegelt" is volgens het Middelnederlandsch Woordenboek van

Prof. Verdam, in voce : contant geld in pasmunt.

2) Bedoeld register komt voor op de zoo even in de noot genoemde

Summiere Inventaris enz., opgemaakt door Dr. L. A. Kesper, onder No. 3.

3) Het stuk is in zijn geheel hier achter opgenomen in Bijlage II.

Het berust in het archief der Getijdenmeesters onder de losse stukken

van verschillende aard, No. 5 van den Summiere Inventaris enz.
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meesters jaarlijks op Zondag vóór Translatio S. Martini

te zullen doen een eeuwige memorie voor de zielen van

„Ave Geryt Claesz. wijff, voir Katryn Geryt Claesz.

„moeder ende voir Geertruyt Hillebrants v(oirsz.) moeder."

Des avonds moesten n. 1. de priesters, „of die gene die

die getijden singen", na de Vespers een memorie lezen

„als gewoenlic is". Hiervoor ontvingen zij elk een halve

groot, die eveneens werd uitgereikt aan eiken koster.

Des Maandags moesten de Getijdemeesters vóór de

I Ioogmis op het altaar laten zingen een plechtige Requiem-

Mis met assistentie van diaken en subdiaken. Bovendien

moesten er drie „stalkeerssen" worden geplaatst op het

graf van de drie genoemde overledenen, waar na de

Mis moest worden gebeden de psalm „Miserere" en

„De profundis" met de daarbij behoorende gebeden

„mit alsulken collecten als dair toe behoiren." Ten

slotten moesten de zangers der Z. Get. iederen Vrijdag

na de Nona zingen de toenmaals zoo bekende en blijk-

baar ook geliefde antiphoon „Dum fabricator mundi" ]
).

Als stipendium ontving de priester die de Requiem-Mis

zong twee schellingen „goets gelts", de diaken en sub-

diaken elk een schelling, de zangers, alsook de kosters

en de choralen, elk een halve groot. Tot onderhoud

van deze eeuwige memorie ontvingen de Z. Get. twee

pond Hollandsch „buerzegelts" op het huis en erf van

i) Deze antiphoon luidt aldus: »Dum fabricator mundi mortis sup-

plicium pateretur, in cruce clamans voce magna tradidit spiritum. Et

ecce velum templi scissum est, monumenta aperta sunt; terrae motus

enim factus est magnus, quia mortem Filii Dei clamabat mundus se

sustinere non posse. Aperto ergo lancea militis latere cruicitlxi Domini,

exivit sanguis et aqua in redemptionem salutis nostrae. O admirabile

pretium, cujus ponderc captivitas redempta est mundi, tartarea confracta

sunt claustra inferni, aperta est nobis janua regni." Over het zingen

van deze antifoon zullen hierna nog enkele bijzonderheden ter sprake

komen.
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Ghijsbrecht Heynricxz. in de Molenwerf, alsmede twee

nobelen jaarlijks op het huis en erf van Aernt van

Broechuysen op den Tiendeweg. Eindelijk was er nog

bij bepaald, dat deze gelden, indien de Z. Get. hun

verplichtingen niet nakwamen, zouden gegeven worden

voor een derde gedeelte aan de Heilige-Geestmeesters,

voor een derde aan het Sint Catharina-gasthuis en voor

een derde deel aan de St. Jacobs-broederschap, om
daarvoor heilige Missen te laten lezen 1

).

Den 31 en December 1466 passeerden, voor de

schepenen van Gouda Jacob Cutert Diricz., Gherijt

Diric Jacobsz. en Jacob Florijs Gaergoets, ten voor-

deele van de Z. Get., twee rentebrieven, de eene groot

één nobel jaarlijks op het huis en erf van meester

Diric van Rijn aan de Zeugestraat, en de andere groot

een halve nobel per jaar op het huis en erf van Gherijt

die Brune aan den Groeneweg, op den hoek van de

Oude Doelensteeg. Deze rentebrieven hadden de Z.

Get. ontvangen van Hillegont Gerijt Veenman. Voor

de inkomsten dezer renten moesten de Z. Get. ieder

jaar geheel het octaaf van H. Sacramentsdag het aantal

zangers der getijden met zes groote zangers en twee

choralen vermeerderen, terwijl bovendien onder dit octaaf

een heilige Mis moest gelezen worden voor de ziel van

genoemde Hillegont -). Kwamen de Z. Get. deze ver-

plichtingen niet na, dan verviel de rente aan het Sint

Catharina-gasthuis, hetwelk daarvoor wekelijks in het

gasthuis zelf een heilige Mis moest laten lezen tot

herstel van de zieken.

1) Cfr. Walvis Dl. II, blz. 28 over bet S. Jacobs-altaar, waar hij

eveneens doelt op de hier beschreven schenking.

2) Aldus volgens de aantcekening in het Portbanding Boek een ligger

der renten van de Z. Get., aangelegd in 15 12. Zie Dr. Kesper Summiere

Inventaris enz. No. 2.
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Den I9en Augustus 1475 passeerden insgelijks vóór

de schepenen van Gouda Florys Claesz. Gaergoets,

Jan Pieter Lamsz. en Dirc Jacob Heynricz., twee rente-

brieven welke rentebriéven, ten bedrage van tien schel-

lingen en tien penningen groten jaarlijks, de Z. Get.

ontvingen van Jan Heyez. Voor deze renten moesten

de Z. Get. ten eeuwigen dage laten lezen een „Prymmisse'

op het hoogaltaar. Daarbij was deze bepaling gevoegd

:

„wair die sake, dat die getiden verurremden, datmen tot

„eniger tijt geen getidemeesters meer en settede", dan

vervielen deze renten aan de kerk, waarvoor dan de

kerkmeesters de bovengenoemde Mis moesten laten lezen

„onverseyt van yement geestellc of wairlic" ]
).

Ten slotte dient nog vermeld een rentebrief, welke

Roelof Andrysz., Jacop Zegherz., Jan Goesz., Merten

Mertenz., Jan Dircz., en Jan Janz., „sangmeesters in

„die prochikerke ter Goude," verklaarden ontvangen

te hebben „van die seven ghetijden weeghen," den

io,en October 1498. Deze rentebrief was hen bij testa-

ment vermaakt door heer Adam Wouterz., priester,

broeder van Aecht, Ghert Willemz. weduwe, en bedroeg

een Rijnsche gulden rente op de huizen van Jan Enghelz.

„die droechsceer" -) en van Ghert Janz., de zeemwerker,

beiden gelegen in de Groenendaal. Voor deze rente

moesten de Z. Get. jaarlijks op St. Ursuladag laten

doen „een eerliken dienst" op de volgende wijze. De

eerste Vespers, de Metten en de Hoogmis moesten ge-

zongen worden met het groote orgel. In de eerste

Vespers en in de Metten 3
) moesten twee „provisoers"

1) Zie Dr. Kesper Inventaris -ran de Archieven van de St. Janskerk

enz., No. 91.

2) Een » droechsceer" is een lakenbereider of voller. Cfr. Verdam i. v.

3) Het stuk komt voor als copie in de ligger der renten van de

Z. Get. van 15 12. De copiist heeft zich bij het afschrijven hoogst-
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dienst doen, eveneens ook in de Hoogmis, met diaken

en subdiaken. Bovendien moest er op het graf van heer

Adam's moeder een brandende kaars geplaatst worden,

welke gedurende de eerste Vespers en de Hoogmis

moest branden, terwijl na Vespers, Metten en Hoogmis

de zangers dit graf moesten gaan bezoeken en daar

bidden de psalm „Miserere mei Deus" en „De pro-

fundis" met een collecte. Als loon voor deze extra

dienst ontvingen de zangers bij elk bezoek van het

graf een oortje. De twee provisors, de diaken en de

subdiaken ontvingen als loon een blank, de priester,

die de Hoogmis deed „ter eere van Goede ende der

heylige maechden" een stuiver en de organist drie

stuivers. Wat er na aftrek van dit alles nog over-

bleef van den Rijnschen gulden „sullen die seven

ghetijden „hebben ende houden voer die barnende

„waskaers ende voer die moyten ende den arbeyt

„vant ontfanghen ende inmanen van die voirsz. rijns-

„gulden."

Uit deze laatste schenking blijkt, dat ook de geeste-

lijkheid de nieuwe stichting niet ongenegen was. Dit

zien wij nog bevestigd door de bepaling, welke Adam
de Craenleyde 2

), pastoor en curaat van de parochie-

kerk te Gouda, bij officiéele oorkonde vaststelde. Hij

schreef n.1. voor, dat voortaan de „socii et presbyteri,

„qui ad horas canonicas cantandas pro tempore sunt

„instituti et ordinati," voortaan iederen Vrijdag vóór

het Lof der H. Maagd „solempniter et devote" moesten

zingen een antiphoon met vers en oratie „prout tempus

waarschijnlijk aan een vergissing schuldig gemaakt, daar hij in plaats

van Metten" — zooals hier ongetwijfeld de bedoeling was — «hoech-

misse" heeft afgeschreven. Zie het stuk in zijn geheel hier achter in

Bijlage III.

i) Zie over dezen pastoor Walvis Dl. II a. w. bldz. ioi.
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requirit" van het heilig Kruis ]
). Dat hij die opdracht

juist gaf aan de getijden-zangers, mogen wij wel be-

schouwen als een blijk van zijn sympathie voor dit

college, alhoewel het den heeren zangers wel zal zijn

tegengevallen, dat pastoor van Craenleyde aan die extra-

dienst geen extra belooning verbond.

Zooals wij hierboven zagen werd volgens de statuten

van pastoor van der Mandre het dagelijksch bestuur

der Z. Get. gevormd door drie zangmeesters. Vreemd

is het derhalve, als wij in tegenstelling daarmede aan

het hoofd van den rentebrief van 24 November 1498

zien prijken de namen van zes zangmeesters. Maar nog

ingewikkelder wordt de kwestie door een vroedschaps-

resolutie van 27 Maart 1501, waarin wij het volgende

lezen : „Noch is overdragen ende consenteert bij den

„vroetscap, dat die seven getijden hebben sellen die

„branderie alsoe lange alsse een sangmeester honden;

„en alsse geen sangmeester en houden, soe sel die

„branderie weder comen ander stede." Door deze reso-

lutie ontvingen dus de Z. Get. van het stedelijk bestuur

de inkomsten van den accijns op de branderij, doch

slechts voor zoo lang als zij een zangmeester hadden.

Maar hoe kon de vroedschap aan deze schenking een

dergelijke voorwaarde verbinden, daar toch de Z. Get.

niet slechts één, maar aanvankelijk drie en later zelfs

zes zangmeesters rijk waren? — Er moet derhalve

ongetwijfeld iets veranderd zijn in de inrichting der

Z. Get. sinds het jaar hunner stichting in 1453 en het

jaar 1501. Allereerst ligt hier de veronderstelling voor

de hand, dat met den zangmeester uit de vroedschaps-

1) Het stuk is in zijn geheel hier achter opgenomen in Bijlage IV.

Het behoort tot de losse stukken van verschillende aard, vermeld als

No. 5 van den Summiere Inventaris enz.
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resolutie van 1501 bedoeld moet zijn een andere per-

soonlijkheid dan de drie en zes zangmeesters van 1453

en 1498. Deze laatsten werden ook wel, evenals later

geregeld, „Getijde-meesters" genoemd; doch daar zij als

voornaamste bestuursleden belast waren met de goede

regeling van een college, hetwelk tot taak had de

uitvoering van de gezangen der kerkelijke daggetijden,

was ook op hen de naam „zangmeester" als nomen

genericum heel goed van toepassing. Zij ontleenden dus

blijkbaar hun naam aan hun xvaardigheid, terwijl den

zangmeester van 1501 die naam schijnt te zijn gegeven

om zijn ambt, — zooals uit het vervolg ook duidelijk

zal worden — wijl hij door het bestuur der Z. Get.,

door de Getijdemeesters, was aangesteld en bezoldigd,

om onderwijs te geven in den zang, vooral aan de

choralcn, en tevens wellicht ook belast was met de

leiding van de uitvoering der kerkelijke gezangen bij

de verschillende daggetijden. Is deze veronderstelling

juist, dan dringt zich van zelf de vraag naar voren

:

Hebben de Z. Get. dan al niet vroeger een dergelijk

persoon gehad, belast met het onderricht in den zang

en de leiding der uitvoering? Waarschijnlijk niet, ofschoon

de stukken hieromtrent niets mededeelen. Alleen is het

wel merkwaardig, dat in de statuten van pastoor van

der Mandre niets is bepaald noch over het onderricht

in den zang, noch over de uitvoering der kerkelijke

gezangen. Daarbij moeten wij in aanmerking nemen,

dat toenmaals het onderricht in den kerkdijken zang,

het Gregoriaansch, een der voornaamste onderwijs-

vakken was op de parochie-scholen. Ook te Gouda

werd, zeker althans in de eerste helft der 15de eeuw,

op de school onderricht gegeven in den zang, welke

geen andere was dan het Gregoriaansch. Dit blijkt o. a.

uit het contract, hetwelk de vroedschap van Gouda



i6o

den i8<len April 14 13 sloot met den rector der school,

meester Clacs, in tegenwoordigheid van Graaf Jan de

Basterd van Bloys l
). Daarin werd o. a. als voorwaarde

opgenomen, dat de rector twee hulponderwijzers moest

nemen „die een die den kinderen hair zanc sel leren ende

„tkoer verzien." Opmerkelijk is het nu, wat Dr. Kesper

in zijn zooeven in de noot vermeld werk mededeelt op

blz. 63, dat n.1. in het eenig overgebleven leerprogramma

van de Goudsche school van omstreeks 1521 het onder-

richt in den zang of de muziek niet wordt genoemd.

Dr. Kesper verbindt daaraan de veronderstelling, dat in

dien tijd te Gouda, evenals te Alkmaar, een afzonderlijke

ondermeester belast was met de opleiding der choralen

en dat de regeling van dit onderwijs geheel aan hem

werd overgelaten. Maar zou het niet meer voor de hand

liggen te veronderstellen, dat in Gouda met dit onderwijs

was belast de zangmeester der Z. Get. Het verder

verloop dezer verhandeling pleit niet onduidelijk voor

deze laatste meen ing.

Wanneer nu de veronderstelling juist is, dat met den

zangmeester van 1501 bedoeld wordt een zang-onderwijzer

(en koordirecteur ?), dan dient weer de vraag beantwoord :

Waarom gevoelden de Z. Get. toen pas de behoefte

om een dergelijke persoon aan te stellen ? En dan meen

ik daarop te mogen antwoorden, dat korter of langer

tijd vóór het jaar 1501 in Gouda's parochiekerk de

meerstemmige muziek haar intrede zal hebben gedaan,

waardoor noodzakelijk werd de aanstelling van een

bekwamen zangonderwijzer, tevens koordirecteur. Men

zal mij hier waarschijnlijk de bewering tegenwerpen, dat

1) Zie dit contract in Dr. L. A. Kesper Geschiedenis ?>an het Gyt

nasium te Gouda, Dl. I, Bijlage III, blz. 74. Zie ook a. w. blz.

in de noot.
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voor een goede kennis en uitvoering der Gregoriaansche

muziek toch ook een eerste vereischte is een degelijk

onderricht en bekwame leiding. Ik zal de laatste zijn,

om deze bewering ook maar eenigermate in twijfel te

trekken ; de ervaring, die ik in deze reeds heb opgedaan,

heeft het goed recht dezer bewering ten volle bevestigd.

Maar men moet niet vergeten, dat in de Middeleeuwen

de kerkelijke Gregoriaansche gezangen beter gekend

werden door geestelijkheid en volk, dan in onzen tijd,

een gevolg vooral van het onderricht, hetwelk de kinderen

reeds van jongs af aan ontvingen in den Gregoriaanschen

zang op de parochie-scholen. Deze was de eenige

kerkelijke muziek die het volk toen in zijn kerken

hoorde, telken jare, iederen dag en ieder kerkelijk ge-

tijde van den dag. Is het dan te verwonderen dat men

de kerkelijke gezangen toenmaals veel gemakkelijker

en beter aanleerde en kende, dan in onzen tegenwoordigcn

tijd, dat de Gregoriaansche zang toen inderdaad volks-

zang was? Vandaar behoeft het ons ook niet te ver-

wonderen, dat men toen zoowel het onderricht alsook

de leiding van de uitvoering der Gregoriaansche ge-

zangen niet zoo noodig oordeelde, vooral in de parochie-

kerken van stad en land. Doch geheel anders werd dit,

toen de meerstemmige muziek werd gebezigd tot op-

luistering van den eeredienst. Deze immers vorderde

meer zorg en geoefendheid om ze behoorlijk en stichtend

te zingen, zij vroeg degelijker onderricht en bekwamer

leiding, te meer wijl ze voor de meesten nog nieuw

was. — Welnu, deze overweging zal ook het bestuur

der Z. Get. te Gouda hebben aangezet, om de invoering

der meerstemmige muziek te doen gepaard gaan met

het aanstellen van een persoon, die voldoende be-

kwaamheid en ontwikkeling bezat, om in deze muziek

onderricht te geven en de uitvoering er van in de kerk
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te leiden ; daarnaast kon hij dan tevens op zich nemen

de zorg voor het onderricht in en de uitvoering van

de Gregoriaansche gezangen 1
). Doch de aanstelling van

een zangonderwijzer ging voor de Z. Get. natuurlijk-

gepaard met groote onkosten ; en daar de finantiëele

toestand van de betrekkelijk nog jonge vereeniging

hierdoor wat al te veel bezwaard scheen te zullen worden,

volgde het bestuur der Z. Get. den in dien tijd ge-

bruikelijken weg, om in geldelijken nood van een in-

stelling ten algemeene nutte een beroep te doen op de

hulp van het stedelijk bestuur, welke hun dan ook niet

werd geweigerd.

Een eerste gevolg van de invoering der meerstemmige

muziek was, dat men niet meer genoeg had aan het

tot nu toe gewoonlijk gebezigde aantal priesters en

clerici, die de zeven getijden zongen, dat het zangers-

koor dus moest worden uitgebreid. Bovendien konden

de Z. Get. zich nu niet tevreden stellen met den eersten

den besten zanger, die zich aandiende, maar moesten

er mannen worden genomen, die over voldoende be-

kwaamheid beschikten, om de lang niet gemakkelijke

Missen, Motetten en Antiphonen onzer bekwame vader-

landsche componisten 2
),

goed en schoon ten uitvoer te

brengen, zoodat zij inderdaad konden strekken tot op-

luistering van den eeredienst. En zoo zal het te verklaren

zijn, dat van toen af in Gouda de zangers der Z. Get.

werden aangesteld bij contract. Dezen waren niet enkel

i) Toegegeven dient echter te worden, dat er in de zoo aanstonds

te bespreken contracten met de zangmeesters nergens sprake van is,

dat zij ook beslast waren met de leiding der uitvoeringen, zoodat het

niet onmogelijk is, dat dit aan een ander was toevertrouwd, ofschoon

mij zulks onwaarschijnlijk lijkt.

2) Zie hierover o. a. P. Kronenburg Maria''s Heerlijkheid'in Xedertand,

Dl. V, blz. 412 vlg.
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zooals vroeger priesters en clerici, maar ook en waar-

schijnlijk meestal leeken, evenals de zangmeester, die

zich door een contract steeds voor een bepaalden tijd

en onder wederzijdsche rechten en verplichtingen aan

de Z. Get. verbonden. Hiermede zijn wij gekomen aan

een belangrijk keerpunt in de geschiedenis der Z. Get.,

hetwelk van groot belang is, vooral hierdoor, dat de

plaats, die tot nu toe uitsluitend door de geestelijken

was ingenomen, nu ook bezet werd door leeken, welke

de eersten, althans in niet-collegiale kerken, ten slotte

geheel verdrongen. Daardoor was tevens de grondslag

gelegd van onze tegenwoordige geheel uit leeken be-

staande kerkkoren. De Z. Get.-zangers gingen het

uiterlijk aannemen van een gilde, met de zangmeesters

aan het hoofd, terwijl de zangers zooveel als de gezellen,

de choralen zooveel als de leerlingen waren, hoewel er

van een eigenlijk gezegd zangersgilde geen sporen te

vinden zijn 1
). Wanneer juist dit tijdperk een aanvang

neemt, is niet precies aan te geven ; het is hoogst-

waarschijnlijk ook te Gouda reeds vóór de 16de eeuw

begonnen, en bereikt zijn hoogtepunt ongeveer tusschen

de jaren 1525 en 1550.

Van dit belangrijk tijdvak zijn voor de Goudsche

Getijden merkwaardige gegevens bewaard gebleven,

behoudens in enkele andere losse stukken, vooral in

het „Poortpanding-Boek" der Z. Get., een register van

inkomsten en uitgaven, waarin tevens een aantal contracten

gesloten met zangmeesters, zangers en choralen, loopende

over de jaren 1546— 1555, berustend in het stedelijk

archief te Gouda 2
). Aan de hand van deze „Concept-

1) Wellicht dat nadere onderzoekingen omtrent de Z. Get. in andere

steden — welke wij bij tijd en wijle nog hopen te doen — meer licht

omtrent dit punt zullen verschaffen.

2) Zie Dr. Kesper: Summiere Inventaris enz., No. i.
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rekeningen en Minunt-acten", die een menigte van

merkwaardige gegevens bevatten, willen wij thans nader

beschouwen de verdere geschiedenis van deze belangrijke-

stichting. Na een overzicht te hebben gegeven van de

wijze, waarop de zangmeesters, zangers en choralen

werden aangenomen, zullen wij de inkomsten en uitgaven

der Z. Get. bespreken, om dan met eenige algemeene

bemerkingen deze verhandeling te besluiten.

Zoeterwoude. CliK. S. DESSING.

( Vervolg hierna).



DE ZEVEN GETIJDEN IN DE ST. JANS-KERK
TE GOUDA.

(Vervolg van bladz. 164).

Regeling van den dienst der Zeven Getijden.

Tweede Tijdperk.

De Zangmeesters.

Als zangmeesters vinden wij vermeld

:

i°. Meester Jan — over wien aanstonds één enkele

bijzonderheid — die omstreeks 1541 zangmeester was.

2°. Michiel Smeeekers, die den 22en November 1546

als zangmeester werd aangenomen voor één jaar, waarna

zijn contract voor een halfjaar, tot 1 Mei 1548, werd

verlengd.

3 . Job Adriaenssen, die den 23e™ Mei 1548 als

zangmeester werd aangenomen voor den tijd van twee

jaren. Na afloop van dien termijn verbond hij zich

wederom voor drie jaren ; doch reeds den 2oen April

1552 werd dit contract vernieuwd voor één jaar, hoewel

dit laatste contract, zooals wij verderop zullen aan-

toonen, spoedig nietig werd verklaard.

Dat deze zangmeesters een geheel andere plaats in-

namen in de Z. Get, dan de zangmeesters uit het

eerste tijdperk, blijkt vooral uit de taak welke de

lateren hadden te vervullen. Hun voornaamste plicht toch

was volgens de bewaard gebleven contracten „omme

„die jongens te institueren ende te leeren singen in

„musyeke ende andere goede manieren," ofwel, zooals

u
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het in het eerste contract met Job Adriaenssen luidt

„om de jongens wel te stileren ende te leren haer

„musyck ende goede manieren." Zij moesten derhalve

de choralen onderrichten in de „musyck", waarmede

ongetwijfeld bedoeld is de meerstemmige muziek, in

tegenstelling van den „simpel sanck," de Gregoriaansche,

den gewonen kerkzang. Volgens een contract gesloten

den ioen Juni 1548 met meester Dirck Ariaenssen

Crimpen, waarbij deze zijn zoon Dirck verbond te zingen

als choraal, werd de meerstemmige muziek gezongen

„op wereke dagen int saluut (het Lof) ende op Son-

„daegen ende feestelicke ofte heilige dagen die misse,

„vesper ende tloff." Dit onderricht werd gegeven „ter

camer," zooals de term luidt in de contracten der

choralen, met welke „camer" bedoeld kan zijn ófwel

de Getijde-kamer, ofwel een kamer ten huize van den

zangmeester. Er was althans zeker een aparte Getijde-

kamer, zooals o. a. hieruit blijkt, dat de meeste con-

tracten, waarbij de choralen werden aangenomen beginnen

met deze woorden : „Op huyden den . . . soe compareerde

„hier ter ghetyde-camer." Zoo lezen wij ook in de

rekeningen herhaaldelijk van reparaties aan de getijden-

kamer en b. v. deze post onder de ordinaris- en extra-

ordinaris onkosten van het jaar 1549— 1550: „Gegeven

„om een nieuw cantoer cleet inde ghetydecamer met

III st. VIII d." In deze post meenen wij een bevestiging

te mogen zien voor de meening, dat in die kamer niet

alleen de Getijde-meesters zitting hielden tot het aan-

nemen van zangers en het uitbetalen van hun loon,

maar dat daar ook door de zangmeesters les werd

gegeven aan de jongens. Doch wij zien ook, dat

de zangmeester aan zijn huis les gaf in den zang.

Want in verschillende contracten met choralen werd de

bepaling opgenomen, dat de knaap verplicht was „om
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„te comen ten huyse van die sangmeester, om daer

„dagelix geleert te worden in musyck en andere goede

„punten sulcx men behooren sal." Het is echter wel merk-

waardig, dat deze laatste bepaling uitsluitend voorkomt

in contracten van de jaren 1552 en 1553, dus die zijn

gemaakt na den kerkbrand, welke den I2en Januari

1552 plaats had. Daardoor ligt het vermoeden voor de

hand, dat de Getijde-kamer welke hoogstwaarschijnlijk

grensde onmiddellijk aan de kerk, tegelijk met deze

laatste verbrand is, zoodat de Getijde-meesters wel

genoodzaakt waren, naar een andere plaats om te zien,

waar het zangonderricht aan de choralen zou worden

gegeven. En waar konden zij wel beter gelegenheid

vinden dan ten huize van den zangmeester. Slechts één

keer vóór 1552 vinden wij eenzelfde bepaling opgenomen

n.1. in het contract waarbij Dirck Dirckssen Crimpen,

zoon van meester Dirck Ariaenssen Crimpen werd aan-

genomen „te singen voer corael." Deze werd n.1. ook

verplicht „te camer ten huyse van de sangmeester te

„gaan" ; doch de reden van deze uitzonderingsbepaling

werd er tusschen haakjes bijgevoegd „overmidts dat hij

„int singhen niet al te vast en is." De getijdekamer

was dus ongetwijfeld de plaats waar in gewoone om-

standigheden het zangonderwijs door den zangmeester

werd gegeven. Op welke wijze hij dit onderricht gaf,

welke handleiding en hulpmiddelen hij daartoe gebruikte,

daarover geven de bescheiden geen enkele bijzonderheid.

Alleen zij er nog op gewezen, zooals wij daareven in het

voorbijgaan reeds konden opmerken en zooals bovendien

ook nog blijkt uit een tusschen Getijde-meesters en

H.-Geestmeesters gesloten contract, hetwelk aanstonds

ter sprake zal komen, dat iederen dag aan de jongens

onderricht in de muziek en zang werd gegeven. —
Bovendien moest de zangmeester de choralen leeren
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„goede manieren," waaronder wel begrepen zal zijn alles,

wat behoort tot een goede uitvoering der gezangen in

voordracht, uitspraak enz., alsook vooral het toezicht

op het gedrag der choralen in de kerk tijdens de gods-

dienstoefeningen. Dat dit laatste ook werd begrepen

onder de goede manieren, zien wij uit de nadere om-

schrijving in het derde contract met Job Adriaenssen,

die toen werd aangenomen „voer sangmeester, om die

„kinderen te leren muijssijck ende alle goede manijeren

„te hebben in die kercke."

De zangmeesters gaven niet alleen onderricht in den

zang, maar hielpen zelf ook medezingen bij de kerkelijke

diensten. Zoo lezen wij b.v. in het tweede contract met

Job Adriaenssen : „Dies is expresselick geconditioneert,

„dat Job voersz gehouden sal wesen te singen „Dum
„fabricator" x

) ende „faberdom" 2
) tot allen tyden alz het

„die getyde-meesters inder tyt wesende believen ende

„behoeren sal, ende oock musycke alz partien geaccor-

„deert ende geholpen sijn." In deze laatste zinsnede is

waarschijnlijk na het woord „partien" uitgevallen het

woordje „daermede" of „niet", wijl het anders onmogelijk

is een goede zin te geven aan die phrase. Want er is

ongetwijfeld mede bedoeld, dat de zangmeester in de

bres moest springen, wanneer een der partijen te zwak

stond. Zeker moesten zij altijd in het Lof helpen zingen

;

want in hun contracten werd steeds de bepaling opge-

nomen, dat zij een gedeelte van hun loon verbeurden,

als zij te laat in het Lof kwamen, en in dat geval

moesten zij toch „tselffde loff heel uut (te) helpen

„singen."

i) Over »Dum fabricator", zie hiervoor blz. 154.

2) Wat » faberdom", ook wel «faberdoen" beteekenl heb ik tot mijn

spijt niet kunnen achterhalen ; misschien wordt er ook een toenmaals

bekende antifoon of motet mede bedoeld.
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Het loon der zangmeesters was verschillend; want

behalve dat er gerekend werd naar hun meerdere of

mindere bekwaamheid, moesten de Getijde-meesters ook

rekening houden met de kas der Z. Get. Zoo verdiende

Michiel Smeeckers vooreerst „dobbel loot" 1
), n.1. twee

stuivers daags, één stuiver in de Metten, en in de Mis

en de Vespers een groot hetwelk hij iederen dag per-

soonlijk in ontvangst moest komen nemen. Vervolgens

ontving hij ook de inkomsten van de memorieën, een

niet nader aangegeven bedrag, dat hem evenals het

andere dagloon werd uitbetaald in looden plakjes of

plaatjes, die hij dan later tegen gereed geld kon in-

wisselen 2
). Bovendien ontving hij nog „in gaigie" per

dag drie groot en elke drie maanden vijftien stuivers.

Verzuimde hij echter het Lof, dan werd hem iederen

keer een stuiver van zijn loon ingehouden, „ten waer

„hij sonderlinge excusatie by tyden hadde." — Job

Adriaenssen verdiende volgens zijn eerste contract vijf

grooten daags, n.1. in de Metten, de Mis en de Vespers

elk een groot en in het Lof een stuiver, en daarbij

„noch die ghewoenlicke distributie der memorien," welk

loon hij persoonlijk moest komen halen, „twelck hij

alsaemen metten lyve halen sal." Bovendien ontving

hij nog „tot gaigie" elk vierendeel jaars twee gulden en

vijf stuivers, zoodat zijn jaarlijksch inkomen IX U? groten

bedroeg „behalve sijn memorien." Kwam hij te laat in

het Lof en in de Metten, dan verviel hij in een boete

van respectievelijk een dubbele stuiver en een stuiver.

Volgens zijn tweede contract had hij een jaarlijksch

inkomen van X H? groten, aldus verdeeld. Behalve de

1) Ook te Delft werd het loon aan de getijden-zangers uitbetaald in

lood. Zie Bi/dr. Bisd. Haarlem, Jrg. XXVI, blz. 217.

2) Over de verhouding tusschen Getijde-meesters en Memorieheeren

zal later gesproken worden.
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dag drie stuivers, n.1. in de Metten een stuiver, in de

Hoogmis en Vespers elk een groot en in het Lof een

stuiver en daarenboven „tot gaigie" elk vierendeel jaars

„vijff schellingen groten Vlaems." Een boete van twee

stuivers werd van zijn dagelijksch loon afgehouden als

hij te laat in het Lof kwam, waar hij aanwezig moest

zijn, „eert anderde vaers vant Salve ofte Regina opge-

„heven is te singen." Volgens zijn derde contract zou

hij verdienen jaarlijks negen en een half pond groten

Vlaamsch, behalve zijn memoriëen ; doch dit contract

werd door de meerderheid der Getijde-meesters nietig

verklaard, zooals hierna nog zal worden besproken.

Behalve deze vaste inkomsten hadden de zangmeesters

nog wel eens buitenkanjes, meestal door het verrichten

van extra-dienst. Daaromtrent vinden wij de volgende

uitgaven in de „ordinaris ende extra ordinaris on-

kosten," welke in het register voor de jaren 1546— 1555

geboekt staan.

Anno 1546— 1547.

„Item gegeven up Palmsondach die zangers van die

„passie te zingen elcx een blanc l
) ende een oertgen

„van „Gloria, laus" te singen en die sangmeester

„dubbel geit VI st.

„Item die zangers gegeven van „Gloria, laus" te

„singen in de Paessnacht elcx een grootgen ende die

„zangmeester dubbelt geit. Mits noch die jongens een

„oertgen elcx tot hoechtijt geit facit vi s
st.

„Item van de vroechmis te zinghen op Pyncxterdach

„elck zanger een grootgen en die zangmeester dubbelt

„geit mi st.

i) Een » blanc" had een waarde van l'/j groot of '/* stuiver. Zie

bij de door Prof. Fruin uitgegeven Informatie enz. de woordenlijst in

voce »Blanck".
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Anno 1547— 1548.

„Item gegeven den sangers vant hoechtyt van Assump-

„tionis Mariae van de Vrouwenmisse te singhen elcx

„een groot, comt uil st.

„ende die sangmeester dubbelt geit. Ende noch die

„jongers elcx een oertgen lil d. facit xi pd.

„Item gegeven de sanggers van de Vrouwen ende

„vroechmisse te zinghen elcx een st. ende de sattg-

„meester dubbelt geit, facit mittet hoechtytgelt van de

„jongers vin st.

„Item gegeven die sangers van de passie ende tgloria

„laus te singen een ygelick sanger een stuver ende die

„sangmeester dubbelt geit, compt VI st.

„Up Paesche avont gegeven van onser Vrouwen misse,

„die gesongen wordt nac die metten een ygelicke sanger

„1 d., die sangmeester dubbelt, compt 7 d.

Anno 1551— 1552.

„Item noch de sanggers gegeven omme doenter tij

t

„voer tsacrament te zinggen elcx lil st. ende de sang-

„meester dubbelt geit, facit lil st. VI gr. Daer off dat

„de kerck toe gegeven heeft VIII st.

Zooals wij uit deze posten zien werd de zangmeester

voor iedere bijzondere dienstverrichting beloond met

het dubbele van het bedrag, hetwelk iedere zanger

dan ontving.

Zelf zochten de zangmeesters hun inkomen nog op

andere wijze te vermeerderen, door het verrichten van

andere werkzaamheden ten dienste der Z. Get., vooral

door het afschrijven van muziek en het inbinden van

boeken. Hieromtrent vinden wij de volgende posten in

de rekeningen

:

Anno 1547— 1548.

„Item Borewijn Jacobsz. gegeven van een bonet, die

„meester Michiel (n.1. Michiel Smeeckers, de zang-
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„meester) bijde gemeen getijdemeesters geschoncken is

„overmits zekere montetten bij hem gescreven ende

„noch scriven sal XIIII st.

Anno 1550— 1551.

„Item ghegeven die sangmeester van een misse van

„requiem te scrijven vil st.

Anno 1551— 1552.

„Item gegeven die sangmeester van montetten te

„scryven die men up sint Jans dach voer tsacrament

„song vil gr.

„Noch hem (n.I. Job Adriaenssen, zangmeester) ge-

„geven van seeckere antiffenen voer de jongens te

„scryven uil gr.

Anno I552—I553-

„Item up Paeschavondt gegeven den sangmeester van

„een partie up die passie gemaeckt VIII d.

„Ghegeven den sangmeester van sekere musyck te

„scryven 1 st. gr.

„Item den XVIen April betaelt den sangmeester van

„drie boucken gebonden, daer die cralen dantiphoens

„uuijt singen I st. X d.

„Item up den Vllen Meye betaelt den sangmeester

„van drie boucken, die hij verbonden ende gerepareert

„heeft ende van XVI hymmens daer in gescreven . . VII st.

„Item den XXVIIIen Meye gegeven de sangmeester

„van II boucken te repareeren ende veel daer inne te

„scriven 1111 st. 11 d.

Anno 1554—1555-

„Item ghegeven die sangmeester van een respons-

„bouckxkien te scrijven I st. II1I d.

Ten slotte geeft deze laatste rekening ook nog deze post:

„Item de sangmeester verreyst ende verteert tot

„Schonoven om een gesel IX d.

De Getijde-meesters schijnen zich geheel en al te
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hebben verlaten op de trouw en eerlijkheid der zang-

meesters wat betreft de getrouwe naleving van de met

hen gesloten overeenkomst, de stipte vervulling van

hun dienst. Ten minste in geen enkel der contracten

met de zangmeesters werd een of andere waarborg gesteld

voor het nauwkeurig opvolgen der daarin gemaakte be-

palingen, behoudens dan de boeten, die hen werden

opgelegd, zoo zij te laat kwamen in het Lof of in de

Metten. De Getijde -meesters stelden zich tevreden met

de verwachting uit te spreken, dat de zangmeester „al

„voeren syn naersticheit ende diligensie doen sal, om
„de jongens wel te stileren ende te leren haer musyck

„ende goede manieren," „zulcx als een goet meester

„sculdich is van doen ende toebehoert." Een enkele

maal, n.1. in het derde nietig verklaarde contract met

Job Adriaenssen, wordt van den zangmeester geeischt

een belofte van getrouwe plichtsvervulling: „Des beloeft

„hij die getijde meesters ende die gemeent te dyenen,

„dat van hem geen clachte coemen en zal." Wij zullen

zoo aanstonds zien, hoe de zangers op dit punt heel

wat meer gewantrouwd werden.

Over meester Jan, den zangmeester, die, zooals wij hier-

vóór opmerkten, omstreeks 1 541 de Z. Get. diende, vinden

wij de volgende bijzonderheid vermeld in een resolutie dooi-

de Goudsche vroedschap genomen den i3enOctober 1 541 :

„Nopende tversouck van meester Jan die sangmeester,

„omme te hebben van den vroetschap confirmacie van syn

„priesterlike tytel, die die kerekemeesters up die selve

„meester Jan verworven hebben, omme te doen die misse

„van elfve : Es geconcludeert by die meeste stemmen

„van den vroetscap, dat men meester Jan toelaet syn

„versouck welverstaende, dat Gerrit Heye Daemssen 2
)

l) Deze was in het jaar 1 541 een der Goudsche burgemeesters.
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„versckerheit doen sel, dat meester Jan die misse van

„clfve doen sel ofte doen doen bij een ander. Ende

„wat scade ende interest die stede daer by lyden

„mochte, daer beloeft hy die stede scadeloes off te

„houden." Uit deze resolutie blijkt derhalve, dat meester

Jan door middel van de kerkmeesters van Gouda zich

had verworven een titulus canonicus, welke noodig was

om de priesterwijding te kunnen ontvangen, om n.1. de

Mis van elf uur op het hoogaltaar te kunnen lezen.

De vroedschap, tot wien hij zich wendde om bevestiging

van dezen titel, schonk hem dezen doch onder voorwaarde,

dat Gerrit Heye Daemssen zich aansprakelijk zou stellen

voor alle schade of lasten, die er uit voort zouden

komen, wanneer meester Jan zijn verplichting, om de

Mis van elf uur te lezen, niet zou nakomen. Wat het

stadsbestuur tot deze eigenaardige voorwaarde bewogen

mag hebben, vinden wij niet nader aangegeven. Wij

kunnen uit deze resolutie tevens opmaken, dat niet

alleen leeken, maar ook priesters of clerici als zang-

meesters werden aangenomen.

Waarschijnlijk namen de Z. Get. ook wel eens voor

korten tijd een zangmeester van elders in dienst, zooals

met de zangers dikwijls het geval was. Dit zouden wij

althans kunnen opmaken uit den volgenden post in de

getijden-rekening van het jaar 1550: „Item geschoncken

„die sangmeester van Nyeupoert een hamme van x

„stuvers." Het is echter ook niet onmogelijk, dat de

man aan de Z. Get. een anderen goeden dienst heeft

bewezen, waarvoor de Getijden-meesters hem met zulk

een vette belooning in natura vereerden.

Ten slotte dient nog vermeld, dat de zangmeesters,

vóórdat zij deze taak vervulden, of nadat zij, om welke

reden dan ook, daarvan ontslagen waren, veelal zich

aan de Z. Get. verhuurden als zanger. Zoo werd Job
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Adriaenssen den 2en Februari [547 bij contract aan-

genomen als „hoechconter" tegen een dagelijksch loon

van één stuiver, terwijl hij den 23en Mei 1548 voor

het eerst werd aangenomen als zangmeester. Michiel

Smeeckers, die den 22en November 1546 als zang-

meester werd aangesteld en dit bleef tot 1 Mei 1548,

had zich reeds den 8en April 1548 verbonden, om te

zingen voor „hoechconter" voor twee jaar, tegen een

jaarlijksch inkomen van tien Vlaamsche ponden. Van

hem was het trouwens heel best te verklaren, dat hij

zijn ambt van zangmeester gaarne verwisselde met den

post van gewoon zanger, daar deze laatste hem een in-

komen bezorgde van één Vlaamsch pond meer dan zijn

opvolger Job Adriaenssen verdiende als zangmeester 2
).

De Zangers.

De zangers werden onderscheiden in „tenoeren", ook

wel „ho(o)ch"- of „hoechconters" genoemd, en „bas-

conters". Zij werden aangenomen bij contract, dat ge-

woonlijk een, twee of drie jaar duurde, waarna het

weer kon vernieuwd worden, zooals ook meermalen

gebeurde. Slechts éénmaal werd een zanger voor één

maand aangenomen n.1. Christoffel Take, die den o,en Juni

1553 zich bij contract verbond „te singen een maent

„lang in die seven getijen met alle guede geregeltheyt

„zoo dat behoert." In latere contracten na het eind

van het jaar 1550, werden de zangers niet meer aan-

genomen voor een bepaald aantal jaren, doch slechts

voor zoolang zij hun dienst naar behooren waarnamen

tot tevredenheid van de Getijde-meesters. Waarschijn-

lijk hadden deze laatsten in verloop van tijd op dit

1) Zie als specimen van de met de zangmeesters gesloten contracten

hier achter in Bijlage V, het eerste contract van Job Adriaenssen.
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punt meermalen onaangenaamheden ondervonden van

de heeren zangers, die zij, zoolang zij door den in het

contract bepaalden tijd waren gebonden, natuurlijk niet

gemakkelijk konden ontslaan. Vandaar dat zij hun toe-

vlucht moesten nemen tot een maatregel, die hun meer

vrijheid en macht verleende om de zangers te ontslaan

in geval van ontrouwe dienstvervulling, of wanneer

dezen op andere wijze het den Getijde-meesters te lastig

maakten. En zoo hebben zij het voorzichtiger geacht,

om b.v. bij contract van 18 April 1 5 5 1 , Hans den

basconter van Gent, die blijkens zijn eigen onderteekening

heette Jan Huten Hove, aan te nemen voor „de tyt

„van deen voern Hans die basconter erllicken syen dients

„waer nemt ende ghennen confus een maeckt teghens

„die voer screven ghetymeesters." Daarbij werd de

voorwaarde gevoegd, dat hij onverbiddelijk werd ont-

slagen als hij zich onbehoorlijk gedroeg tegenover de

Getijde-meesters : „Ende yst bij aldien dat hij kieft

„ofte voerden maeckt jeghens die meesters, dat zy als-

„dan maechgen hem voer latten van synnen dients" 1
).

Een dergelijke bepaling werd opgenomen in alle con-

tracten na dien tijd gesloten en zelfs reeds in het contract

van 4 December 1550, waarbij de ons als zangmeester

bekende Michiel Smeeckers zich wederom verbond „te

„singhen voer hoochconter in alle deen dienst van die

„suven ghetijden in muisicke ende ander sempel sanghe."

De taak der zangers bestond in het zingen van „alle

„musyck ende simpel sanck" en wel „tot allen tijde

„vanden daeghe ghelych men dat ghewoenlick is van

1) De beteekenis van deze laatste woorden is: dat zij (n.1. de Ge-

tijde-meesters) hem in dat geval mogen ontslaan uit zijn dienst. Een

bijzondere opmerking verdient hier zeker wel de zonderlinge taalvorm,

het dialekt, van den opsteller van dit contract, van wiens hand nog

zeven andere contracten aanwezig zijn.
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„doen naer ouden haercomen." De term van aanneming
luidde ook wel b.v. bij Hans den basconter „te singhen
„voer basconter ende ander sempel sanghe," ofwel bij
M.chiel Smeeckers „te singhen voer hochconter in alle
„deen dienst van die suven ghetyden in muisicke ende
„ander sempel sanghe." In een contract van 22 April
1548 werd een zekere Adriaen Anthonissen opnieuw
aangenomen „te dienen voer basconter in allen den
„diensten der getyden ende memorien ofte anders zoe
„dat behoertr Een uitzondering op den algemeenen
regel maakte Nicasius Amala (over wien aanstonds no-
nadere bijzonderheden), die den 4en Augustus 1547
door de Getijde-meesters werd aangenonen „te singen
„voer basconter alle musyck ende fabredom i) tot allen
„tyden als men tselffde ordinaris of extra-ordinaris
„zinghen sa/." En hieraan werd de uitdrukkelijke be-
paling toegevoegd „dat de zelve Nicasius onghehouden
„sal wesen eenichsins in de getyden, misse, vesper ofte
„anders te compareren, dan alleen soe voersz is." Nadat
hij den 29en April 1548 „van zijn dienst gelicencieert"
was door de Getijde-meesters, werd hij den ioen Jun i

daaraanvolgende wederom aangenomen „te singen voer
„basconter tot allen tyden van den dage als men ge-
„woenlick is musyck ofte simpel sangh te singen gelyck
„een goet sanger behoert" ; dit contract werd een jaar
daarna vernieuwd voor den tijd van twee jaren.
Het loon der zangers was verschillend en werd blijkbaar

berekend naar hun bekwaamheid, terwijl het ook niet
zelden zal hebben afgehangen van den stand der kas
van de Z. Get. Dit laatste zouden wij o. a. mogen
opmaken uit een vroedschapsresolutie van 29 Juli 15*39,

waarbij het volgende werd bepaald : „Nopende dat Dirck

«) Uver «fabrcdour zie hiervóór blz. 168 in de noot.

12
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..die sanger ende Colyn begeerden te elcx een kindekin

„byer exchys ter weke, alsoe zij cleyne gaige hebben,

„es geconcludeert nichil : habeant patientiam." Hieruit

blijkt, dat deze beide zangers, die slechts een klein

inkomen hadden bij de Z. Get, eerst hoogstwaarschijnlijk

het verzoek hebben gericht tot de Getijde-meesters, om
hun loon te verhoogen ; doch deze hebben hun verzoek

ongetwijfeld niet kunnen inwilligen, daar de inkomsten

der Z. Get. een dergelijke verhooging niet. toelieten.

Toen wendden zij zich tot de vroedschap; doch ook

daar kregen zij nul op het rekest, of hoogstens de toe-

zegging, dat het stadsbestuur binnen korter of langer

tijd op andere wijze aan hun verlangen zou tegemoet

komen. Na dien tijd was het loon der zangers gewoonlijk

drie of vijf groten of twee stuivers per dag, n.1. in de

Metten een groot, in de Hoogmis en de Vespers een

groot of een oortje, in de Vespers een groot of een

oortje en in het Lof een stuiver of een groot. Behalve

dit dagelijksch loon hadden zij ook de inkomsten der

memoriën. Evenals de zangmeesters, moesten ook de

zangers deze gelden persoonlijk in ontvangst komen

nemen; zoo was hieromtrent bepaald in het contract

met meester Nicolaes Bollaert, die den 6en Juni 1546

als tenor werd aangenomen: „Dies moet Bollaert voer-

„noemt tselfde metten lyven halen ; ende by ghebreck,

„dat hij niet en comppareert, soe sal men hem tellick

„reysen corten ghelick hy dat dachelickx met te lyven

„sellifs moet winnen." Bovendien ontvingen de meeste

zangers, evenals de zangmeesters, boven hun dagelijksch

loon van getijden en memorieèn een driemaandelijksch

of jaarlijksch „gaege" van verschillend bedrag. Een bij-

zondere vermelding verdient hier het loon van Nicasius

Amala, volgens zijn eerste contract van 4 Augustus

1547, op welks eigenaardigen inhoud wij boven reeds
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wezen. Immers voor het zingen van de muziek en

„faberdom" ontving hij een tractement van vijf Vlaamsche

ponden per drie maanden, terwijl toch een zangmeester

het nooit hooger bracht dan tien Vlaamsche ponden

per jaar. Het jaar daarna echter sloot dezelfde Nicasius

een nieuw contract, volgens hetwelk hij een stuiver per

dag verdiende. In dit contract was nog deze eigenaardige

bepaling opgenomen, dat hij ook in het Lof moest

verschijnen, ofschoon hij daarvoor niets verdiende, ja

zelfs op de koop toe bedreigd werd met een boete van

een halve stuiver, voor iedere keer dat hij het Lof

verzuimde. Toen hij een jaar daarna weer een nieuw

contract sloot met de Getijde-meesters, werd hem voor

het Lof nu ook een loon toegekend van één groot. Een

gelijk lot als Nicasius deelden de andere zangers, wanneer

zij te laat in het Lof kwamen, n.1. nadat „het anderde

„vers vant Salve ofte Regina opgeheven waere te singen,

„tsy in musyck of in simpel sangh" ; dan vervielen zij

in een boete van een halve of een heele stuiver, ook

wel van twee stuivers, en waren dan toch nog verplicht

het Lof „heel uut te singen voer niet." — Een enkele

maal werd aan een zanger bij contract meer loon toe-

gezegd, als in de Mis of het Lof muziek werd gezongen.

Zoo werd b.v. bepaald in het contract met Christoffel

Take : „ende als men de misse off loff in musyck singt

„sal hij telcken een oertgen meer hebben." Eigenaardig

is vooral de bepaling in sommige contracten opgenomen,

dat het loon van den zanger voor een bepaalden tijd,

gewoonlijk een maand, een wijziging onderging. Zoo

werd o. a. in een contract van I April 1547 gesloten

met Pieter Cornelisz. van der Goude bepaald: „Noch

„een bespreek, dat deselve hebben zal de tydt van een

„maend aen een gedurende, dat in de plaetse daer

„deselve ghewonnen heeft inde hoechmisse ende vesper
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„ellickx een groetgen, dat hij alsdan maer winnen en

„sal in ellick hoechmisse ende vesper een oertgen ende

„int loff drie groet." In gewone omstandigheden ver-

diende deze zanger in de Metten, de Mis en de Vesper

alsook in het Lof een groot en bovendien nog aan extra

gage een groot per dag, dus samen vijf groten. Gedurende

die ééne maand bleef zijn loon hetzelfde, maar werd

alleen anders verdeeld ; in de Hoogmis en de Vesper

verdiende hij dan slechts een oortje, doch de schade

die hij daarbij leed werd ingehaald in het Lof, waarin

hij drie groten verdiende 1
). Wat de reden mag zijn

geweest van deze zonderlinge bepaling vinden wij nergens

vermeld. Wij zouden geneigd zijn te vermoeden, dat de

Getijde-meesters er mede beoogden de geregelde deel-

name aan het Lof bij de zangers te bevorderen, een

meening welke versterkt wordt door het feit, waarop

wij reeds wezen, dat alleen op het te laat komen in

het Lof en op verzuim van het Lof een boete was gesteld.

Merkwaardig zijn nog twee bepalingen ten gunste

van de zangers in hun contracten opgenomen en die

wij missen in de contracten der zangmeesters. De Ge-

tijde-meesters verplichtten zich n.1. vooreerst tegenover

verschillende zangers, om wanneer zij „sieck ende bedde-

vast" werden, hun gedurende zes weken hun volle loon

uit te betalen „ghelijck men Colijn ende andere sanghers

„tot dyverse stonden ghedaen heeft" zooals nader om-

schreven werd in het contract met Nicolaes Bollaert.

Deze bepaling werd aldus geformuleerd in het contract

van 12 April 155 1 met Arien Tonyssen gesloten 2
):

„Des zoe sient noech voerwaerden van den voer screven

1) Zie een zelfde bepaling in het hier achter als Bijlage VI ge-

voegde contract van Pieter Cornelisz. die waarschijnlijk dezelfde is als

de hier boven vermelde Pieter Cornelisz. van der Goude.

2) Zie dit contract in zijn geheel in Bijlage VII.
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„Arien Tonyssen voern. geraeckte sieck te voerden, al

„soe dat hij zijnnen dienste noettelicken niet waer een

„moechte nemen, zoe sullen hem die ghetyden mesters

„in der tyde ghehouden wesen alle sien wynst ende

„gaigie voersz den tyt van ses veken lanck te latten

„volghen." De tweede bepaling bestond hierin, dat aan

sommige zangers een vacantie van twee of drie dagen,

een enkele maal, n.1. aan Nicasius Amala, van acht

dagen werd gegeven, met behoud van loon. Zoo werd

in het zooeven besproken contract met Arien Tonyssen

bepaald: „Ende ock sal hy tot zynne ville hebbe twe

„ofte drie verricke daghen int jaer, sonder daer hem

„ofte corten, om te reijssen ofte keren daer hem be-

„liven sal."

Tegenover deze voordeelige bepalingen ten gunste

der zangers, eischten van hun kant de Getijde-meesters

van de zangers, dat zij zich stipt hielden aan de voor-

schriften der Z. Get, dat zij de bepalingen in het

contract vervat ook getrouw naleefden ; en door ge-

strenge voorschriften trachtten de Getijde-meesters de

inwilliging van dien eisch zich te verzekeren. Zoo zagen

wij reeds, hoe zij na 1550 de zangers niet meer aan-

namen voor een vooraf bepaalden tijd van een of meer

jaren, doch slechts voor zoolang zij zich behoorlijk ge-

droegen tegenover de Getijde-meesters. Ook zorgden

dezen van te voren reeds zich vrij te waren van mogelijke

geldelijke schade of nadeel, welke de Z. Get. zouden

lijden, indien een zanger zijn verplichtingen niet goed

nakwam of wat erger was, contractbreuk pleegde en er

stil van door ging, vóórdat zijn tijd verstreken was. Daar-

toe bepaalden zij b.v. in het contract van 15 Januari 1548,

waarbij Job Adriaenssen opnieuw als tenor werd aan-

genomen: „Dies synt voerwaerden oft gebuerde, dat
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„Job voersz syn debvoir mit singhen in die banck niet

„sulckx en dede als hy behoert te doen, dat die ghe-

,,tydemeesters in der tydt wesende hem daer voer sullen

„mogen corten an syn gaige na qualite ende gelegeni-

„heit van de saeke, tvvelck staen sal tot haerluyder

„discretie." Bij zijn eerste contract van 2 Februari 1547

had deze zelfde zanger een borg gesteld, die de Ge-

tijde-meesters schadeloos zou stellen, indien hij zijn tijd

van een jaar niet uitdiende: „Ende Jannitgen zijn beste-

„moeder, mede alhier present wesende heeft geconsenteert

„by faulte, dat Job zyn tyt van tvoern. jaer niet uijt

„en diende zoe dat behoert, aen haer tselffde te mogen

„verhalen als haer eygen selffs schuit." Pieter Cornelisz.

werd door de Getijde-meesters bedreigd met een boete

van twee Vlaamsche ponden, indien hij zich elders als

zanger liet aannemen „ten vvaere by expresse wille en

„consent vant meeste deel van de ghetydemeesters in

„der tydt wesende off tenden dexpiratie vanden drie

„jaeren." Wilde een zanger zich op een andere plaats

gaan verhuren, dan moest hij twee of drie weken van

te voren zijn dienst opzeggen. Bleef hij daarbij in ge-

breke, dan werd hem eenvoudig weg geen cent uit-

betaald van het loon, hetwelk de Z. Get. hem nog

schuldig waren. Zoo lezen wij in het contract met Hans

den basconter van Gent: „Ende des soe sal den voern.

„Hans die basconter ghehouden vesen die ghetymeesters

„van sont Jans kerrick veertien daechgen ofte drie

„veken te voerre vaerschuwen eer hij van der Goude

„reyst ofte elders hem laet annemen, up die pennijnghen

„die hem dan moechten van die ghetyden comen ende

„hem alsdan daer niet of te betalen." Soms stelden

zich de Getijde-meesters tevreden met een bepaling van

meer algemeenen aard, welke dan zooveel was als een

beroep op het plichts- en eergevoel van den zanger,
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om zijn contract eerlijk na te komen en zijn dienst

ijverig te vervullen. Doch ook hierbij hielden de Getijde-

meesters zich alle rechten voor, om in twijfelachtige

gevallen zelf een beslissing te nemen, zooals wij zien

in het contract waarbij Michiel Smeeckers voor de

eerste maal als tenor werd aangenomen : „Des is ex-

„presselick gecondicioneert, dat Michil voren, in allen

„zynen dienst hem vougen sal gelijcken een goet gesel

„schuldich is van doen, referendt hem selven dair toe

„tot discretie van de getydenmeesters." Dat deze be-

palingen lang niet overbodig waren, blijkt vooreerst uit

de „voerwaerden van alteratie," waarop Frans Gielisz.*),

die den 24en Februari 155 i als tenor werd aangenomen,

nog in dat zelfde jaar n.1. den 21 en December een

nieuw contract aanging, „alsoe hy zyn voerwaerden te

„buyten gegaen hadde, overmids hy stilswygende ver-

„trecken ende nu wederom gecomen wesende, hebben

„syn voerwaerden met de verhooghing daer by ge-

„continueert." Toch moest hij boeten voor zijn contract-

breuk ; want het vorige contract bleef van kracht, „uyt-

„gescijt ende bchoudelick de gagie van een dubbelde

„stuijver sweecx, die welcke hem nu mits de voers

„vertrecken niet toegeleyt ende geaccordeert en is."

Nog erger maakte het een ander zanger, een zekere

Gillis Neeffve (of Neeffue), die den 8en September 1551

werd aangenomen als tenor. In een noot onder het

contract lezen wij namelijk : „Op sint Thomas anno LI

„is de voersz Gillis stilswijgende vertrocken ende de

„getyden schuldich ghebleven twelck hem gedaen was

„VI st , twelck men hem behoert te eyschen in tyden

i) Deze Frans Gielisz. (ook Ghylissen) wordt in zijn eerste contract

genoemd »ct Walgen", dat waarschijnlijk wel beteekenen zal »het

Waaltje", en waaruit wij mogen opmaken, dat hij uit het Walenland

afkomstig was.
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„ende wylen alst te passc compt." Niet beter verging

het den Getijde-meesters met een anderen zanger, die

den lieven naam droeg van „den dullen Frerick." Immers

over hem bevatten de „oncosten zoo ordinaris, zoo extra-

„ordinaris" der Z. Get. over het boekjaar 1552— 1553

de volgende post: „Item gedaen den dullen Frerick

„basconter II ft' gr. vlaems tvvelck hij restitueren sal,

„indien hij nyet en blijft hyer singende tot Lichtmis

„XVCLIIII stilo communi." Maar het dolle heerschap

vertrok met de Noorderzon ; want in margine stond bij

deze post de volgende aanteekening: „Dit ft' gr. is

„Frerick schuldich, alzoo hij voor syn tyt ende al

„swgyende vvech gegaen is."

Behalve de in het contract bepaalde tijden, waarop

de zangers de zeven getijden moesten helpen zingen,

hadden zij ook meermalen buitengewone diensten te

vervullen ; doch hiervoor werd hun dan natuurlijk ook

extra loon uitbetaald. Reeds hiervóór bij het bespreken

der zangmeesters namen wij uit de rekeningen der

Getijde-meesters een aantal posten op, waarin behalve

aan den zangmeester ook aan de zangers een buiten-

gewone uitkeering van loon werd gedaan. Behalve de

daar genoemde posten, bevatten de rekeningen ook nog

de volgende extra's voor de zangers

:

Anno 1546— 1547.

„Item noch gegeven elcke zanger van een groetgen

„extra achtervolgende die fundatie facit VU st.

Anno 1548— 1549.

„Gegeven die sangers van die Vrouwenmisse te singen

„ende die jongens tot hoechtyt geit vu gr.

„Gegeven dat men gewoenlick is om doen up sint

„Ursulendach extraordinarie elck sanger een blanck, de

„dienaers met de capelaen elck een blanck, den organist

„II st. saemen II st. il d.
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Anno 1 550— 1 55 1

.

„Den XXVIIIsten December ghegeven van die Kers-

„ nacht die twee missen te singhen XII st.

„Item noch gegeven die sanghers van Gloria, laus

„ende die passie I st. IIII d.

„Noch gegeven upten XVIIIsten dach in Aprylis van

„een mysse te singhen van datter den byscop was die

„somma van VII d. vlams.

Anno 1551— 1552.

„Item up Zondach XII Septembris de sanghers mette

„de coralen in priemmis l
) tsamen betaelt XXV st. Vll s gr.

Anno 1553— 1554.

„Item den XXen January die sangers gegeven van

„versworen Manendach, alzoe zij niet vergaert en hebben

„geweest XV st.

Aan sommige zangers werd ook wel als extra een

koorkleed of tabberd gegeven, hetzij dezen hun dan

bij het sluiten van hun contract waren toegezegd, hetzij

dat ze hun om een andere reden werden verstrekt.

Hiervan vinden wij de volgende posten in de rekeningen :

Anno 1548— 1549.

„Gegeven om een nieuw coercleet voer onsen nieuwen

„tenoer 11 st. gr.

Anno 1550—1551.

„Noch geven upten XXVIIIsten dach in Mey van

„een korkelet voer Frans Ghyllissen den hochkonter

„mit et macken III st. VI d.

Anno 1552— 1553.

„Den lillen Decembris gegeven Jacques hoechconter

„een rinschgulden hem toegeseyt bij die gemeen gety-

„meesters tot een tabbert als men hem annaem op

„Sesylien dach den XXIIen Novembris."

i) Hier is waarschijnlijk bedoeld een plechtige eerste H. Mis. (In

primitiis).
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Dat de zangers toen reeds, zooals tegenwoordig nog

veelal gebruikelijk is, op den feestdag van hun patrones

S. Cecilia, een vroolijke fuif hadden, blijkt uit den volgen-

den post der onkosten over het jaar 1553— 1554:

„Item de sangers verteert op Ceciliendach 1 st. uil d.

Hiernaast vinden wij nog vermeld, dat nu en dan

aan een zanger een gratificatie werd verleend, wanneer

zijn dienstrijd verstreken was. Hierop doelen blijk-

baar twee posten in de rekening over het boekjaar

1551— 1552:

„Op den XVIen January Dirick die baskonter oerloff

„gheven ende hem voer syn ghage gheven II st. VI gr.

„Den selffden dach ghegeven Mich. Smekers gheven

„voer syn gage doen wij hem oerlof gaven . . . 1111 st.

Deze beide gratificaties kunnen echter ook wel ver-

band houden met den kerkbrand, welke vier dagen te

voren had plaats gehad. Waarschijnlijk kon ten gevolge

daarvan de dienst der Z. Get. niet plaats hebben zooals

in gewoone omstandigheden, zoodat de Getijde-meesters

den zangers permissie zullen hebben gegeven, om voor

eenigen tijd vacantie te nemen, waarvoor zij dan een

kleine tegemoetkoming niet onbillijk achtten. Merk-

waardig is ook nog het volgende in de rekening van

het jaar 1550— 1551: „Noch gegeven Dirck die bas-

„conter van dat hij met gemoede van ons gegaan is,

„om dat ons een ander bet dyende hem gegeven UU st.

„III gr." Met dezen „Dirck die basconter" is waarschijnlijk

niemand anders bedoeld dan „Dirrick VerstenlaerT Deze

nu was den 2 2en November 1 550 door de Getijde-meesters

voor een jaar als bas aangenomen; doch hij schijnt zeker

niet aan de gestelde verwachtingen beantwoord te hebben,

zoodat de Getijde-meesters hem wisten over te halen,

om zelf ontslag te nemen uit zijn dienst, welke ver-

nederende bereidwilligheid zij grootmoedig beloonden
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met een gratificatie van vier stuivers en drie groten.

Maar tot onze verwondering zien wij hem den 2Óen Nov.

1 5 5 1 opnieuw aangenomen door de Getijde-meesters en

wel geheel en al op de voorwaarden, vervat in zijn

eerste contract van het vorig jaar. Handelden de Ge-

tijde-meesters hier nu bij gebrek aan beter of zou onze

Dirck zich in dien korten tijd beter hebben bekwaamd

in de zang? De gegevens wijzen dit niet uit; in alle

geval bleef hij in dienst zeker tot den i6en Januari van

het volgend jaar, toen hem tegelijk met Mich. Smeeckers,

zooals wij hier boven zagen, „oerloff" werd gegeven,

ófwel voor een korten tijd, ófwel voor goed.

Wel bevreemdend is het, dat wij nergens in de be-

scheiden hebben kunnen vinden een aanwijzing omtrent

het aantal zangers. Blijkbaar was dit steeds verschillend

en naar verhouding van vraag en aanbod, of ook wel

afhankelijk van de inkomsten der Z. Get. Volgens den

post uit de rekening van 1546— 1547, bij het bespreken

van het extra-loon der zangmeesters op de derde plaats

genoemd, zou het aantal zangers toen slechts zes bedragen

hebben, terwijl volgens den onmiddelijk daarop volgenden

post, vermeld bij het spreken van het extra-loon der

zangers, het aantal zangers toen reeds geklommen was

tot veertien. Dergelijke salaris-posten geven echter geen

zekerheid aan de hand omtrent het aantal zangers,

daar er vooreerst enkele zangers bij die gelegenheid

afwezig konden zijn, maar vervolgens ook het gewoone

aantal met enkele vreemde krachten kon versterkt zijn.

En dat inderdaad de Getijde-meesters bij bepaalde ge-

legenheden, voor korter of langer tijd, zonder eenig

contractueel verband, zangers van elders aannamen, die

zich als zoodanig presenteerden, of soms door de Ge-

tijde-meesters werden aangezocht, blijkt overduidelijk uit

de bewaard gebleven rekeningen, de „oncosten ordinaris
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cnde extra-ordinaris." Wij troffen de volgende posten aan:

Anno 1547— 1548.

„Up den Villen Aprilis gegeven twee priesters, die

„int hoechtijt van Paeschen tot Beloken Paeschen in-

„cluys die getyden hebben helpen singen elcx een stuver

„daechs compt XVI st.

Anno 1548— 1549.

„Gegeven 111 priesters, dat sy die octaeff vant Sacra-

„ment helpen singen hebben uil st. vi d.

„Gegeven een vreemt hoechconter die hier dienst

„sochte met HU gr.

„Gegeven een priester dat hy Assumptionis dach de

„Metten met de getyden heeft helpen singen met II gr.

„Gegeven een sanger die dienst begeerde ... x gr.

„Gegeven een vreempt sanger die dienst versochte

„met IX S d.

„Gegeven een sanger die om dienst quam den XVIIen

„Martio VIII gr.

Anno 1549— 1550.

„Gegeven heer Pieter, dat hy die octaef vant heilich

„Sacrament die getyden heeft helpen singen 1 st. 11 d.

„Gegeven een sanger die dienst versochte. . . VI gr.

„Gegeven II gesellen, die dienst begeerden, saemen X gr.

Anno 1550— 155 1.

„Item ghegeven een hoechconter van Middelburch V st.

„Item ghegeven een basconter, die vvy van Delffont-

„boden hebben ende anghenomen hebben . . x st. uil d.

„Item ghegeven voer een hoechconter van verteerde

„costen, die wy aennamen III st.

„Item ghegeven een teneur, die dienst versochte Uil st.

„Noch ghegeven een basconter die dienst versochte

„in die Kersheilichdaghen van syn singhen II st. VIII d.

„Noch gheven upten XXIIsten dach in Februaris een

„hoechkonter, die om dienst qam VI d.



„Noch gheven upten XXIIIIsten dach in Mey een

„sangher, die om dienst qam VI d.

Anno 1551— 1552.

„Item gegeven eenige gesellen, die hier om dienst

„gecomen syn tot drinckgelt I st. II gr.

Anno 1552— 1553.

„Item ontboden een hoochconter van Den Bosch, ende

„dair van gegheven van oncosten III st.

Anno 1554— 1555.

„Item betaelt Coen Dircksz. baskonter, die ontboden

„was van Amsterdam ende angenomen es, voer sijn reys

„geit, interest ende teergelt III st.

„Item ghegeven een ghesel, die dienst versochte ende

„niet anghenomen worde vin d.

„Item den Ven JUni gesconcken een basconter, die dienst

„versochte ende niet angenomen worde . . . I st. VI d.

Dat de Getijde-meesters de verdiensten der zangers

ook na hun dood nog wisten te waardeeren, blijkt

uit den volgenden post in de onkosten voor het jaar

1552— 1553:

„Item betaelt de graefifenis van Franschoys die hooch-

„konter te graven V gr."

Met dezen Franschoys is bedoeld Frans Ghylissen

(Gielissen), die den 24en Februari 1551 bij contract als

tenor werd aangenomen. Zooals wij hiervóór reeds zagen

pleegde hij contract-breuk en ging er stil van door;

doch den 23^ December van datzelfde jaar meldde hij

zich wederom bij de Getijde-meesters aan en werd toen

opnieuw aangenomen. Een devote hand schreef ter droeve

herinnering onder het eerste contract den christelijken

wensch : „Requiescat in pace."

Het kan gewis zijn nut hebben aan het slot dezer

bespreking over de zangers de namen te geven van de

zangers, die met de Z. Get. een contract hebben ge-
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gesloten gedurende de jaren 1546— 1555, en die in het

register vermeld staan. Zij zijn de volgenden

:

Mr. Nicolaes Bollaert, die 8 Juni 1546 als tenor werd

aangenomen ; hoelang hij de Z. Get. heeft gediend staat

niet vermeld.

Job Adriaenssen, die 2 Februari 1 547 als tenor werd

aangenomen, en als zoodanig werkzaam bleef tot 23 Mei

1548, waarna hij werd aangesteld als zangmeester

(vide supru).

Pieter Cornelisz. van der Goude, die 1 April 1 547

als tenor werd aangenomen; den 8en Mei 1548 van het

volgende jaar werd zijn contract voor driejaar vernieuwd,

zoo hij ten minste dezelfde is als

Pieter Cornelisz., die daarin wordt genoemd en aan-

genomen als tenor. (Zie Bijlage VI).

Mr. Cornelis Jansz. Backer, die I Mei 1547 als zanger

werd aangenomen ; voor hoelang hij de Z. Get. heeft

gediend staat niet vermeld.

Nicasius Amala, den 4e" Augustus 1547 als bas aan-

genomen, welke functie hij tot 10 Juni 1552, toen zijn

derde contract eindigde, schijnt te hebben waargenomen.

(Zie ook hiervóór) l
).

Adriaen Anthonissen, voor het eerst als bas aange-

nomen den ien November 1547; den 22en April 1548

ging hij een nieuw contract aan voor drie jaren, waarna

het den I2en April 155 1 weer voor onbepaalden tijd

werd vernieuwd. (Zie dit laatste contract in Bijlage VII).

Michiel Smeeckers, werd den 8en April 1548 voor

het eerst als tenor aangenomen, nadat hij van af

22 November 1546 zangmeester was geweest. Zijn contract

werd 4 December 1550 vernieuwd, terwijl hem, blijkens

1) Zie over dezen Nic. Amala ook: Dr. L. A. Kesper Geschiedenis

van het Gymnasium te Gouda, Dl. I, blz. 65, noot 2.
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de boven aangehaalde rekening-post, den ióen Januari

1552 „oerloff" werd gegeven.

Dirck Verstenlaer, werd den 22en November 1550 als

bas aangenomen ; na korten tijd werd hij ontslagen, omdat

hij niet voldeed (vide supra), doch den 2Óen November

15 51 werd hij opnieuw voor onbepaalden tijd als bas

aangenomen, waarna hij den l6en Januari 1552 kort

na den kerkbrand „oerloff" ontving.

Frans Ghylissen (Gielissen), over wien wij hiervoor

reeds uitvoerige bijzonderheden gaven ; wij kunnen vol-

staan met daarnaar te verwijzen. Hij stierf te Gouda

in het jaar 1552.

Jan huten Hove van Gent, 18 April 1 5 5 1 als bas

aangenomen voor onbepaalden tijd ; hoelang hij als

zoodanig gediend heeft, is niet na te gaan.

Gillis Neeffve (Neeffue), op 8 September 155 1 aan-

genomen als zanger, verbrak zijn contract en kwam

niet meer terug (vide supra).

Een zekere Frerick, bijgenaamd „den dullen", die

in 1552 werd aangenomen als bas en tot 2 Februari 1554

zijn dienst moest vervullen ; vóór dien tijd echter eclip-

seerde hij, terwijl hij de Z. Get. schuldig bleef een

Vlaamsch pont groten (vide supra).

Christoffel Take, die 9 Juni 1554 voor een maand

als zanger werd aangenomen.

De Choralen.

Uit de stichtingsakte der Z. Get. van pastoor Wouter

van der Mandre hebben wij gezien, dat van den aan-

vang af reeds de jongensstemmen werden gebruikt tot

het opluisteren van den dienst der Z. Get. Immers op de

vóór-avonden der feestdagen moesten de schoolmeesters

met de scholieren de Vespers zingen met de suffra-

giëen, terwijl zij op den feestdag zeiven de Metten en
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de Vespers met de suffragit'en moesten zingen, „als dat

„orduyn van Utrecht uutwyst." Of met deze scholieren

echter eigenlijk de choralen werden bedoeld, zou ik

niet voor zeker durven beweren, te meer daar de statuten

zelf onderscheid schijnen te maken tusschen de scholieren

en de choralen. Immers aan de zooeven genoemde

bepaling omtrent de scholieren gaat vooraf een andere,

welke betrekking heeft op het uitoefenen van toezicht

door de zangmeesters op het gedrag der „priesteren,

„clercken off coralen." En nu ligt het toch voor de

hand, dat het toezicht op het gedrag der scholieren in

de kerk wel zal zijn overgelaten aan de schoolmeesters,

die hen vergezelden, zooals dit ook op andere plaatsen

geschiedde. Daarom ben ik geneigd om aan te nemen,

dat de Z. Get, behalve een aantal scholieren, ook nog

afzonderlijke choralen in dienst namen. Ofschoon omtrent

deze laatsten niets is bepaald in de statuten en uit

andere bescheiden in verband met het eerste tijdperk

van de geschiedenis der Z. Get. omtrent hen geen

nadere bijzonderheden bekend zijn : toch geeft de verdere

geschiedenis der Z. Get. in het tweede tijdperk niet

onduidelijk een bevestiging van de zooeven uitgesproken

meening omtrent het verschil tusschen scholieren en

choralen. Daaruit blijkt dan, dat deze laatsten bij

contract werden gehuurd, voor een bepaalden tijd en

tegen een vooraf bedongen loon, terwijl de eersten ge-

woonlijk werden afgestaan aan de Getijde-meesters, om

de Getijden te helpen zingen, ófwel door den rector

der school, ófwel door een of andere stedelijke inrichting

waar jongens werden verpleegd. Dit zullen wij thans

aan de hand van de bewaard gebleven stukken aan-

toonen.

Voor deze laatste categorie, waarmede wij het eerst

zullen aanvangen, is van groot belang een overeenkomst,
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die op 15 Januari 1543 tot stand kwam tusschen de

Goudsche Heilige-Geestmeesters en de Getijde-meesters,

welke overeenkomst bij officieele akte passeerde voor

burgemeesters en wethouders der stad en door dezen

werd „gelaudeert, geapprobeert ende geratificeerd" en

bezegeld. Bij deze overeenkomst werd het volgende

bepaald

:

i°. De H. Geestmeesters verplichtten zich om aan

de Getijde-meesters te bezorgen vier van de bekwaamste

jongens, die in het H. Geesthuis werden verpleegd of

daar buiten door hen werden onderhouden, „omme te

„leeren die sanghe van musycke."

2°. De H. Geestmeesters moesten deze vier jongens

in het H. Geesthuis kost en inwoning verstrekken en

behoorlijk kleeden „elcx mit een swarte bonet ende

„eenen langen tabbert ter aerden toe mit een caproen

„ende hoer haer gescoren upte kamme, zulcx als dat

„behoert."

3 . Ook moesten zij er voor zorgen deze jongens

iederen dag „manyerlick" naar den zangmeester te zenden,

om daar te leeren „die cunst van musyck" en met hem

op den aangewezen tijd naar de kerk te gaan, om de

zeven getijden te helpen zingen „ende alte doene, dat

„hemluyden vanden sangmeester belast sal worden te

„doene." Uitdrukkelijk was hierbij de bepaling gevoegd,

dat de jongens volstrekt geen schooltijd mochten ver-

zuimen. Zij moesten zich bovendien in alles regelen naar

de voorschriften en gewoonte van de Getijde-meesters

en van de zangmeesters, zooals dit werd gedaan door

„ander jongens ende coraels" 1
).

4°. Te zamen met de H. Geestmeesters zouden de

i) Hierin zien wij een bevestiging voor de meening, hierboven weer-

gegeven, dat er onderscheid bestond tusschen jongens en choralen.

13
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Getijde-meesters gaan koopen vier tabbaarden, vier

caproenen en vier zwarte bonetten ; de onkosten daarvan

werden voor de helft gedragen door de Getijde-meesters,

doch slechts voor het eerste jaar. Op het eind van het

jaar moesten de H. Geestmeesters geheel op eigen kosten

deze tabbaarden laten vernieuwen en hiervoor moesten

zij laken nemen van minstens twintig stuivers per el.

5°. Het tweede jaar moesten de Getijde-meesters aan

elk van deze vier jongens uitbetalen een oortje per dag,

het derde jaar een groot daags, „ende soe voorts van

„jaere tot jaere te continueren ende vervolgen tertyt

„toe, dat die selve jongens of eenich van hen vyeren

„comen tot mutacie van hoire stemmen."

6°. Behalve deze vier jongens moesten de H. Geest-

meesters nog twee of drie andere bekwame jongens uit

hun gesticht, of die daar buiten werden verpleegd, naar

den zangmeester zenden, „mede eerlicke gecleet ende ge-

„habitueert zynde, omme te leeren die voorsz. musyeke."

Deze laatste jongens dienden voor reserve, om n.1. on-

middellijk zijn plaats in te nemen, wanneer van een

der eerste vier jongens de stem begon te wisselen.

Onderwijl moesten zij echter reeds de getijden helpen

meezingen, „soe veel in hemluyden is," maar zonder er

iets mede te verdienen. Aan den zangmeester werd het

vervolgens overgelaten te bepalen, welke loon deze

laatste jongens konden verdienen, wanneer zij eenmaal

de plaatsen van de eersten begonnen in te nemen.

7°. De Getijde- meesters, die zelf ook een oog in het

zeil dienden te houden, moesten den zangmeester belas-

ten, om streng toezicht te nemen op het gedrag dezer

jongens en hen degelijk te onderrichten in alle deugden

en goede manieren „in alle schijne ende forme die selve

„jongens zyn eyg(en) kinderen waeren." Maakten de

lieve jongens het wat al te bont, zoodat de zangmeester
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niet bij machte was er verbetering in te krijgen, dan

moest hij de Getijde-meesters of H. Geestmeesters

daarvan in kennis stellen, die dan wel andere maat-

regelen zouden nemen.

8°. H. Geestmeesters en Getijden-meesters beloofden

wederzijds deze overeenkomst getrouw na te leven en

op geenerlei wijze „in eeniger manieren tzy mit rechte

„ofte mit eenige andere vonden" daaraan afbreuk te

doen, dan alleen met goedvinden van de burgemeesters.

Er werden twee exemplaren gemaakt van deze akte,

waarvan de eene zou berusten onder de H. Geestmeesters,

de andere bij de Getijde-meesters !).

Niet alleen echter uit het H. Geesthuis, maar ook

uit de school ontvingen de Getijde-meesters van tijd

tot tijd eenige jongens, om de getijden te helpen zingen.

Dit blijkt uit de volgende twee posten van de gewone

en buitengewone uitgaven der Z. Get., de eerste over

het boekjaar 1548— 1549, de andere uit het boekjaar

1552— 1553:

„Gesconcken den rectoer 2
), omdat hy ons gegunt

„heeft te nemen III of IIII jongens tot coralen II st. vu gr.

„Item ten selffden dage (n.1. 8 Januari) de school-

„meester 3
)
gegeven tot een scheynck van IIII jongens,

„die genomen syn tot behouff van die getyden II st. Uil d.

In het voorbijgaan moeten wij hier even opmerken,

dat blijkens deze posten in die jaren ook op de school

les werd gegeven in den zang. Want wij kunnen toch

1) Zie het stuk in zijn geheel hier achter in Bijlage VIII. Het berust

in het stedelijk Archief bij de «Losse stukken van verschillenden aard."

Zie Dr. Kesper: Summiere Inventaris enz. No. 5.

2) Met dezen rector is bedoeld meester Maerten, over vvien aanstonds

nog zal gesproken worden. Zie Dr. Kesper: Geschiedenis van het

Gymnasium te Gouda, Dl. I, blz. 55.

3) Cfr. Dr. Kesper a. a. o. blz. 57 bovenaan en noot I.
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moeielijk aannemen, dat de Getijde-meesters deze jongens

in dienst genomen zullen hebben, zonder dat zij de ver-

eischte kennis van den zang bezaten. Twee andere

veronderstellingen zijn echter mogelijk, vooreerst n.1.,

dat de rector of schoolmeester deze jongens aan de

Getijde-meesters bezorgde zonder meer. Doch deze ver-

onderstelling is tamelijk onwaarschijnlijk, daar de Ge-

tijde-meesters ongetwijfeld wel op andere wijze dat doel

konden bereiken. Waarschijnlijker is daarom een tweede

mogelijkheid, dat n.1. de rector of schoolmeester deze

jongens aan de Getijde-meesters zal hebben afgestaan,

om ze te laten opleiden voor de meerstemmige muziek.

In dit geval zal dan de zangmeester deze jongens

hebben onderwezen alleen in die meerstemmige muziek,

terwijl het onderricht in den Gregoriaanschen zang, den

„simpel sang", was toevertrouwd aan den schoolmeester.

Is deze laatste veronderstelling juist, dan hebben wij

hierin een nadere bevestiging van het besproken onder-

scheid tusschen jongens uit het H. Geesthuis en de

school, en de bij contract gehuurde choralen (waarover

zoo aanstonds), daar deze laatsten door den zangmeester

onderricht moesten worden, niet alleen in de meer-

stemmige „musyck", maar ook in „simpel sang". En

in aansluiting hiermede is het dan tevens merkwaardig,

dat in de zoo juist besproken overeenkomst tusschen

H. Geestmeesters en Getijde-meesters alleen sprake is

van het leeren van „musycke" door de jongens, zonder

dat er ook maar gezinspeeld wordt op het onderwijs

in den Gregoriaanschen zang, dien de H. Geest-

meesters hen ongetwijfeld op school zullen hebben

laten leeren.

Blijkbaar schijnt de liefhebberij van de Goudsche

vaders en moeders of voogden niet groot genoeg te zijn

geweest, om hun kinderen of pupillen aan de Getijde-
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meesters te verhuren voor het zingen der getijden en

andere kerkelijke plechtigheden, en dat daarom de

Getijde-meesters, na eerst daarin door het H. Geesthuis

geholpen te zijn, vervolgens zich wendden tot den

schoolmeester. Toch bevat het z.g.n. „Poortpanding-

boek" der Z. Get. een merkelijk aantal contracten

omtrent de choralen. Maar wij moeten niet vergeten,

dat het aantal zangertjes wel niet klein zal geweest zijn,

daar er toch rekening diende gehouden te worden met

de groote afmetingen van het kerkgebouw. Hoeveel

zangertjes gewoonlijk gebezigd werden, hebben wij

nergens kunnen vinden. Maar voor feestelijke gelegen-

heden schijnen de Getijde-meesters zich niet tevreden te

hebben gesteld met het gebruikelijke aantal jongens,

maar namen dan voor een korten tijd een of meer

zangertjes er bij. Dit kunnen wij opmaken uit de twee

volgende posten van de rekeningen der jaren 1547

en 1548:

„Noch betaelt die bloeckmaeckers *) zoen van dat hij

„in de hoechtijt van Paeschen tot die octaeff gesongcn

„heeft musyck mi st.

„Gegeven tblokemakerken 2
), dat hij te hoechtyt van

„Kerstmis heeft helpen singen VIII gr.

Behalve deze jongens werden door de Getijde-meesters

nog choralen aangenomen bij van te voren opgemaakt

contract, zooals de zangmeesters en de groote zangers.

Zij werden aangenomen, gelijk de term luidde om „te

„dienen en te zyngen voer corael tot allen tyden van

„den daghe, als men ghewoenlick is van doen," of ook

wel „te dienen ende te singen voer corael alle musyck

1) iBloeckmaeckers zoen" n. 1. een zoon van den blooken-, den

klompenmaker. Het woord >blook" in plaats van »klomp" is behalve

op andere plaatsen van ons land ook nu nog in Gouda gebruikelijk.

2) Waarschijnlijk dezelfde als die van den vorigen post.
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„ende simpel sang in allen getyden van den dage,

„loven, missen ende andere dienste, als men gewoenlick

„is van doen." Niet in alle contracten, maar toch in

de meestcn werd er bijgevoegd de bepaling „mitsgaders

„ter camer te gaen, omme te leeren zoe dat altsaemen

„behoert ende men gewoenlick is te doen," of wel nader

aangeduid „mitsgaders ter camer te gaen, om aldaer

„geleert te worden in musicke en andere goede manieren."

Wat onder het „ter camer gaen" verstaan wordt, hebben

wij boven reeds aangeduid bij het bespreken der zang-

meesters. De duur van het contract was verschillend en

wisselde af van één tot vier jaar. Meermalen werd een

choraal aangenomen voor een onbepaalden tijd d. w. z.

tot aan het tijdstip, waarop zijn stem begon te wisselen,

zooals b.v. in een contract van 4 Mei 155 1, waarbij

Merten Franssen, zoon van Frans Janson, werd aan-

genomen als choraal, „den tyt van dat den voern.

„Frans Janss zien zoon ghemuteert is ende niet meer

„sienghen en mach" x
). Werd de choraal echter voor

een bepaalden tijd van een of meer jaren aangenomen,

dan behielden de Getijde-meesters zich toch het recht

voor hem te ontslaan zoodra zijn stem begon te wis-

selen, in welk geval hem echter zijn overeengekomen

loon „naer advenant" moest worden uitbetaald. Zoo

werd bepaald in het contract waarbij Comelis Francèen

zijn neef Comelis Janssen verhuurde „te singen voer

„corael in alle de diensten van de getyden, als men

„gewoenlick is om singen" : „Midts conditie, indien de

„stemme van de voersz jongen in middelen tyden mocht

„vergaen, dat in sulcken gevalle de ghetyden van de

„voersz jongen geabsolveert ende ontslegen sullen syn,

i) «Ende niet meer sienghen en mach," wil zeggen: als hij niet

meer in staat is te zingen.
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„midts hem naer advenant betalende" 1
). De lang niet

altijd gemakkelijke beoordeeling van het tijdstip, waarop

de stem der jongens begon te wisselen, werd overgelaten

aan de Getijde-meesters, zooals o. a. blijkt uit het contract

van 12 Februari 1548, waarbij Gerrit Maertensz., zoon

van Meerten Jansz. „koeckbacker" als choraal werd aan-

genomen voor den tijd van drie jaren „ten waer zaecke,

„dat binnen de voern tijdt van drie jaren die voersz

„Gerit zyn stem muteerde ende soe in syn mutatie

„geraecte te comen, twelck tot allen tyden sal staen

„tot declaratie ende verclaring van de getydemeesters in

„der tijdt wesende" Deze maatregel komt ons tamelijk

vreemd voor; want wij zouden toch verwachten, dat

het oordeel over deze stemwisseling werd overgelaten

aan den zangmeester. Later schijnen de Getijde-meesters

zelf toch tot beter inzicht te zijn gekomen, waarschijnlijk

na eerst menige onaangenaamheid daaromtrent te hebben

ondervonden. Want in een contract van 17 Juli 1552,

waarbij de Getijde-meesters Huych Cornelissen en Dirck

Comelissen, zoons van Cornelis Claessen aannamen als

choralen, behielden zij zich ook voor, om beide jongens

te ontslaan, als hun stem begon te wisselen, waarbij

zij tusschen haakjes wijselijk de opmerking voegden

„twelck staen sal ter discretie van den ghenen hem

„dies (= die het) verstaen."

De choraal werd den Getijde-meesters aangeboden

en verhuurd door zijn ouders of voogden. Om zich

te verzekeren, dat deze laatsten hun kinderen of pupillen

niet zouden terug nemen voor dat de in het contract

bepaalde diensttijd verstreken was, eischten de Getijde-

meesters van hen, dat zij zich tot borg stelden, om

i) Een zelfde bepaling gold ook nog voor het geval, dat bij een

choraal reeds vóór het wisselen door een andere oorzaak »sijn stemme

•»verginc ende onbequaem worde te singen."
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den choraal vóór het einde van dien tijd den Getijde-

meesters niet „ofhandich" te maken. In dat geval ver-

vielen de ouders of de voogd in een niet geringe geld-

boete, of moesten zij teruggeven al wat hun kind of pupil

tot dan toe met het zingen der getijden had verdiend, en

nog een geldboete bovendien. Ja zelfs hiermede waren

de Getijde-meesters dikwijls nog niet tevreden, maar

dwongen de ouders ook hun zoon zijn tijd te laten uit-

dienen. Zoo werd Syvert Maertenssen, die ioOctöber 1548

zijn zoon Maerten Sijvertssen verhuurde als choraal J

),

bedreigd met een boete van twee pond grooten Vlaamsen

(d. i. dus twaalf gulden) „indien hij in middelen tyden

„syn voersz. jongen de meesters offhandich maeckt,"

terwijl hij dan „noch al wel ghehouden wesen (sal) syn

„voersz. jongen te laten comen singen ende leeren alz

„voersz. staet geduerende syn voersz. tyt." Eveneens

werd onder zware boete verboden een choraal vóór den

verstreken tijd elders te verhuren als zangertje, terwijl

hij zonder een gewichtige reden vóór den in het contract

bepaalden tijd niet uit zijn dienst mocht worden weg-

genomen. Zoo werd in het zooeven reeds besproken

contract met Frans Janssen, die zijn zoon Merten Franssen

als choraal verhuurde, de volgende bepaling opgenomen :

„Ende yst by aldien dat dusce voern. Frans Janss. sien

„z(oon) up een ander plats ghinge voer huren, of

„enneghen ander manyeren maeckten ofte suptylheit

„van dien, om die jonghen van hier wech te nemen,

„dat hy daer van sal voer bueren een pont groet Vlams,

„ende dat up syen ghoet ghewonnen ende onghewonnen

„te voer hallen." Door onderteekening met hun naam

of merkteeken verbonden ouders of voogden zich de

in het contract opgenomen voorwaarden stipt te onder-

i) Zie dit contract in zijn geheel in Bijlage IX.



houden, terwijl tot meerder bevestiging soms nog andere

personen het contract mede onderteekenden, zooals o. a.

werd gedaan door een zekeren meester Cornelis Jacobi,

priester en door den zangmeester Michiel Smeeckers

(welke deftig onderteekende : „ Ita est Michael Smeeckirus"),

deze beiden onder het hiervoor reeds genoemde contract

met Gerrit Maertensz., als ook nog door meester Macrten,

den rector der school 1
), onder het contract met Cornelis

Janssen, hierboven reeds genoemd.

Het loon der choralen was nagenoeg voor elk hetzelfde.

Het eerste jaar, dat blijkbaar werd beschouwd als

een proefjaar, verdienden zij gewoonlijk niets, of ten

minste „niet altoes," het tweede jaar een oortje en het

derde jaar een groot daags, of ook wel van het begin

af een blank per dag. De mogelijkheid was echter niet

uitgesloten, dat een choraal, wanneer hij goede vorde-

ringen maakte, reeds voor het begin van een nieuw

contract-jaar meer loon kon verdienen. Zoo was b.v.

in het contract van 28 October 1548 waarbij Arie

Willemsz., zoon van Willem Dircksz., brouwcrsknecht,

na een jaar lang voor niet gezongen te hebben, werd

aangenomen „op een meritten", dus nu iets ging ver-

dienen voor zijn zingen, het volgende bepaald: „En sal

„winnen een oertgen sdaechs soe lange als die sang-

„meester inder tydt zvesende verclaren sal, dat hy

behoert te winnen een groetgen daec/is." Zooals uit deze

bepaling blijkt, werd de beslissing, of een choraal meer

kon verdienen, overgelaten aan den zangmeester, wat

best te begrijpen is. Wel eigenaardig is het daarom,

1) Zie over dezen school-rector Dr. L. A. Kesper: Geschiedenis van

het Gymnasium te Gouda, Dl. I, blz. 16, 17, 55, 56, noot 1 al. 3 en

Bijlage XI, blz. 95. Hieruit blijkt tevens, dat meester Maerten niet

eerst in 1549, zooals Dr. Kesper 1. c. aangeeft, maar reeds in 1548

rector der Goudsche school was.
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dat ook de Getijde-meesters zich wel eens het recht

voorbehielden over de bekwaamheid van een choraal te

oordeelen, wanneer er sprake van was zijn loon te ver-

hoogen. Zoo lezen wij in een contract van 25 Januari 1 547,

waarbij Jan Jansz. Been zijn zoon Beernt Jansz. Been

als choraal verhuurde, de volgende bepaling: „Ende so

„sal desclve Beernt voer teerste jaer voer niet dienen,

„maer het tweede jaer zal hy winnen sdaechs een

„oertgen ende het derde ende vierde jaeren zal hy

„winnen sdaechs een groetgen, mits condytie ende ex-

„presse voerwaert, indien hy als dan bequaem es, twelck

„alsdan ende tot allen tijden staen sal tot verclaringhe

„ende discretie van de getydemeesters inder tydt." Onder

een contract, waarbij Gerrit Beerntsz., brouwersknecht,

en zijn vrouw hun beide zoontjes Jan en Jacob aan de

Getijde-meesters als choralen verhuurden, lezen wij de

volgende eigenaardige bemerking: „Dese voersz jonghers

„tijt is geexpireert, ende wy syn met die ouders van

„hem overgecomen, dat wy hem een off twee maenden

„besoucken sullen off hy ons dient ende oerbaerlick is

„dan niet, mits hem ghevende tot wedersegghen toe

„IIIIS (= 4V2) gr(°°t) sweecks." Wat de reden en de

bedoeling van dezen maatregel kan geweest zijn en wat

onder dat bezoeken 1
) verstaan moet worden, is uit den

inhoud niet goed op te maken. Waarschijnlijk betreft het

een proeftijd, tijdens welken de Getijde-meesters nauw-

keurig zouden nagaan, of beide jongens meer hun best

deden in het onderricht bij den zangmeester en bij het

zingen in de kerk, om hen dan na dien tijd, zoo zij voor

verbetering niet vatbaar bleken, uit den dienst te ontslaan.

Omtrent dit laatste punt schijnen de Getijde-meesters

1) «Besoucken" beteekent in het middel-Nederlandsen ook *onder-

zoeken''. Dus hier in de beteekenis van : gadeslaan. Zie Verdam

:

Middelncderl. Woordenb. II, kolom 107 1, No. 5.
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ten opzichte van de choralen zich alle recht voor-

behouden te hebben, zoodat zij b.v. reeds na het eerste

jaar hem zijn dienst konden opzeggen, als zij dit om
een of andere reden nuttig of noodig achtten. Dit schijnt

althans de bedoeling te zijn van de volgende voor-

waarde, opgenomen in het contract, waarbij meester

Dirck Ariaenssen Crimpen den ioen Juni 1548 zijn

zoon Dirck Dirckssen verbond „te singen voer corael,"

n.1. : „Noch synt voerwaerden, dat tenden dexpiratie vant

„voersz jaer die ghetydemeesters inder tydt wesende

„haer optie hebben willen, ende meester Dirck voersz

„niet, off sy Dirck Dirckssen syn soen sullen willen op

„dese selfde voerwaerden noch een jaer continueren off

„niet." Nog op een andere wijze behielden de Getijde-

meesters zich dit zelfde recht voor, om een choraal

ontslag te geven. n.1. in het geval, dat er geen meer-

stemmige muziek meer zou worden gezongen. Zoo

vinden wij althans de volgende voorwaarde in een

contract van 9 April 1553, waarbij Jan Willemsz. zoon

van Willem Adriaensz., werd aangenomen als choraal

:

„Midts conditien, indien men de musyck binnen wylen

„ende tyden oorloff gaeff, soo sullen die getiemeesters

„alsdan optie hebben off sy dees jongen noch houden

„willen voer dees voerscr. winninge, off dat se hem

„mede willen licentieren ende oorloff geven."

Evenals de groote zangers moesten ook de choralen

hun loon „metten lyve halen," dus persoonlijk in ont-

vangst komen nemen. Een enkele maal vinden wij

bepaald, dat het loon om de drie maanden werd uit-

betaald. Zoo werd in het reeds genoemde contract,

waarbij Merten Franssen als choraal werd aangenomen,

omtrent zijn loon bepaald : „Ende men sal diet op

„latten lopen tot et vierrendel jaers toe, ermen (= vóór dat

„men) hem ghelt daer of gheven sal ofte te betalen." Deze
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knaap kreeg behalve zijn loon van een blank per dag,

nog een bonet ter waarde van twintig stuivers „of een

Krolys (= Karolus) gulden." Ook andere choralen

ontvingen wel een dergelijk geschenk extra, zooals

blijkt uit de volgende posten der gewone en buiten-

gewone onkosten.

Anno 1548— 1549.

„Gegeven Maerten Syvertssen corael tot een nieuwe

„bonet die hij bedongen hadde als hy corael worde

„met 1 st. vin d.

Anno 1549— 1550.

„Gegeven den blinders zoen tot een nieuwe bonet,

„die hem beloeft was II st. gr.

Evenals de zangers ontvingen ook de choralen voor

het zingen bij bijzondere kerkelijke plechtigheden op

hooge feestdagen of bij andere gelegenheden een extra

belooning; ik behoef daartoe slechts te verwijzen naar

de hiervoor reeds opgegeven posten uit de ordinaris en

extra-ordinaris onkosten voor de zangmeesters en zangers

(zie blz. 170). Daaruit blijkt tevens, dat de choralen

als buitenkansje hadden het z.g.n. „hoechtytgelt", waar-

mede hier waarschijnlijk niet anders wordt bedoeld, dan

een geschenk in den vorm van geld en ten bedrage

van een oortje op de hoogtijden, de hooge feesten

van het jaar.

Ter aanvulling eindelijk van hetgeen boven is aan-

gegeven omtrent het onderricht, dat door de zang-

meesters aan de choralen werd gegeven, dient hier nog

gewezen op de volgende passage uit het contract,

waarbij Dirck Dirckssen Crimpen als choraal werd

aangenomen. „Dies soe sal Dirck Dirckssen voersz

„(overmidts dat hy int singen niet al te vast en is)

„gehouden wesen te camer ten huyse van de sangh-

„meester te gaen alle daeghe als tloff begint te luyden
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„ende daer soc langhe blyven, dat hy met die sang-

„meester ende ander jongens ter kercke gaet." Daaruit

kunnen wij opmaken, dat de jongens vóór de kerkelijke

plechtigheid bijeen kwamen in de getijde-kamer, van-

waar zij dan met den zangmeester naar de kerk gingen.

De Get ij de- meesters.

Ofschoon zij, als besturend college der Z. Get., op

de eerste plaats dienden besproken te worden, heb ik

toch gemeend eerst nu de aandacht te wijden aan

hun werkkring, om daardoor noodelooze herhalingen te

vermijden. Immers in het voorafgaande hebben wij

herhaaldelijk kunnen zien, in welke verhouding de Ge-

tijde-meesters stonden tegenover het dienend personeel

der Z. Get., welk een uitgebreide taak zij hadden te

vervullen, zoodat een verdere bespreking daarvan, slechts

kort behoeft te zijn. Vooreerst moesten zij de zang-

meesters, zangers en choralen in dienst aannemen volgens

een bepaald contract, dat waarschijnlijk wel door hen

zelf zal zijn opgemaakt in overleg met de betrokken

persoon. Of zij daarbij, zooals in de statuten van 1453

bepaald was, ook den pastoor of diens plaatsvervanger

moesten raadplegen, kunnen wij als mogelijk veronder-

stellen, hoewel het nergens blijkt noch uit de contracten,

noch uit andere bescheiden. De inhoud der contracten

pleit eer voor het tegendeel, vooral door den aanhef

waarmede vele contracten beginnen, zooals dat b.v.

waarbij Job Aeriaenssen als zangmeester werd aan-

genomen : „Op huyden den XXIIIen in Meye anno

„XLVIII soe hebben die ghetydemeesters angenomen

„voer sangmeester eenen Job Aeriaenssen . . . enz." De

aanneming geschiedde meestal in tegenwoordigheid van

de meerderheid der Getijde- meesters, wier namen in het

contract werden vermeld. — Vervolgens hielden zij,
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zooals wij hiervóór herhaaldelijk konden opmerken, een

streng toezicht op de dienstverrichting en het gedrag

der zangmeesters, zangers en choralen, die zich bij het

vervullen van hun taak moesten voegen naar de inzichten

en beschikkingen der Getijde-meesters: „Referendt hem

„selven dairtoe tot discretie van de getyden meesters."

Daar echter die discretie-term nog al vaag en rek-

baar is, kunnen wij begrijpen, dat er van tijd tot tijd

moeielijkheden ontstonden tusschen Getijde-meesters en

zangers, welke lang niet altijd van vriendschappelijken

aard waren, niet zelden ook tot geldelijk nadeel van de

Z. Get, zooals wij hiervóór reeds hebben gezien. —
Ten slotte hadden de Getijde-meesters de zeker niet

minder voorname taak, om de stichting van pastoor

Van der Mandre in stand te houden door een verstandig

geldelijk beheer : de regeling van inkomsten en uitgaven.

Wijl echter deze laatsten in een volgend artikel uitvoerig

zullen worden besproken, kunnen wij hier met deze

enkele mededeeling volstaan, om nog de aandacht te

vragen voor de namen der Getijde-meesters, voor zoover

deze bekend zijn gebleven, en de wijze waarop zij werden

gekozen.

Als Getijde-meesters vonden wij, behalve die welke

zijn genoemd in de schenking van 1498 en in het con-

tract tusschen Getijde-meesters en H. Geestmeesters, de

volgenden vermeld, wier namen, met den dag hunner

keuze, wij ter aanvulling hier geven zooals zij voorkomen

in het reeds genoemde Register van inkomsten en uit-

gaven der Z. Get. van de jaren 1546 tot en met 1554:

»Ghetydemeesters van den jaere Pieter Claessen Sinck.

»XVc :;ess ende veertich geelegeert

»op sinte Agnietendach

:

Daem Willem Huyghez.

Ghysbrecht Janssen Moei.

Govert Wittez.

Gerit Dirckx Jacobssen Olyslager.

Dirck Geritssen Hopcoper.

»Ghetydemeesters van den jaere

»XVc XLVII gheelegeert op sinte

» Pieter en Pouwels dach den
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»XXIXen Juny int jaer ons Heeren
»XVc XLVII

:

Daem Willem Huygessen.

Gherit Henrickz. Paeuw.

Borrewijn Jacobssen van Oude-

[water.

Jan Gherit Stempelsz.

Dirck Dircxssen Thoen.

Govert Wittez.

»Ghetydemeesters van den jaere

>XVc XLV1II gheelegeert den
»IIIen Juny in eenen ')? anno:

Daem Willem Hugessen.

Adriaen Dirckssen van Asperen.

Jan Dirckssen.

Adriaen Dirckssen de Vrije.

Borrewijn Jacopssen.

Dirck Dirck Hoensen.

»Ghetydemeesters van den jaere

>XVcXLIX:

Daem Willem Hugessen.

Gerrit Gherritsz. Vischer.

Borrewijn Jacopssen.

Pieter Gerrit Vriessen.

Claes Janssen de Vet.

Dirck Dirck Hoenssen.

»Ghetydemeesters de anno

>XVcL:

Borrewijn Jacobz.

Claes Janssen de Vet.

Job Daemssen.

Dirck Janssen de Bruyn.

Jan Gherbrantssen

Dirck Claessen Diert.

»Ghetydemeesters de anno LI

Volgens de statuten van

zijn plaatsvervanger met de burgemeesters en kerk-

»gheelegeert up theylich Sacra-

smentsdach

:

Eerst

:

Jan Pijn Jansz.

Willem Daemssen.

Claes Jansz. de Vet.

Job Daemssen.

Gherit Jacobssen.

Govert Wittez.

»Ghetijmesters die anno Lil

»gheeligeert sijn op den XXIX
»sten Maie:

Erst:

Aerin Dirickz. van Asperen.

WijHem Daemz.

Boruin Jacopz.

Dirick Dirick Hoinz.

Jop Daemz.

Dirick van Neck.

»Ghetiemeesters geeligeertanno

»XVcLIII up sint Pieter en Pou-

»welsdach

:

Willem Daemsz.

Job Daemsz.

Jacob Dircksz.

Claes Ysenentsz. 2) ?

Hendrick Dircksz.

Dirck van Neck Clementsz.

»Ghetydemeesters geeligeert

»anno XVcLIIII den XVII sten

»Juny:

Job Daemsz.

Dirck van Neck Clemensz.

Dirck Jansz. Dyert.

Jan Reyerz.

Gherrit Lourisz.

Dirck Jansz. die Bruyn.

1453 moest de pastoor of

1) Dit woord is in het HS. zeer onduidelijk geschreven.

2) Deze naam is in het HS. zeer onduidelijk geschreven.
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meesters kiezen drie zangmeesters „van hoiren parten,"

d. w. z. uit hun midden of misschien juister: van hunne

zijde. Wij hebben gezien hoe dit aantal van drie zang-

meesters, later gewoonlijk Getijde-meesters genoemd,

in 1498 reeds was gebracht op zes; en dit aantal

schijnt men sinds dien steeds behouden te hebben. Wel

werden echter de Getijde-meesters toen niet meer ge-

kozen uit de burgemeesters of kerkmeesters. Ten

minste van de namen der Getijde-meesters hier boven

genoemd, vinden wij geen enkele gelijktijdig vermeld in

de lijsten van schouten, burgemeesters en schepenen door

Walvis ons medegedeeld, noch ook in de lijsten der

kerkmeesters over die jaren. Uit de boven afgedrukte

naamlijst zien wij, dat de keuze der Getijde-meesters

niet op een vastgestelden dag plaats had, doch bijna

ieder jaar op een verschillenden datum geschiedde. Door

wie zij werden benoemd en gekozen vonden wij nergens

uitdrukkelijk vermeld ; en daarom ligt het vermoeden

voor de hand, dat omtrent dit punt de oude bepaling

van 1453 van kracht zal zijn gebleven, zoodat zij n.1.

werden gekozen door den pastoor, of zijn plaatsvervanger

met de burgemeesters en de kerkmeesters. Ongetwijfeld

zullen zij wel genomen zijn uit de meest notabele in-

woners der stad, hetgeen wij o. a. hieruit kunnen op-

maken, dat verschillenden van hen later behoorden

onder het getal der burgemeesters en schepenen. Ieder

jaar moesten zij blijkbaar aftreden, maar konden dan

aanstonds op nieuw gekozen worden, zoodat sommigen

meerdere jaren achtereen dit ambt vervulden o. a. Daem

Willem Hugessen, die vier jaar, en Job Daemssen die

vijf jaar achtereen Getijde-meester was, terwijl anderen

na een of meer jaren opnieuw als zoodanig werden ge-

kozen. Of onder hen nog een voorrang bestond, ten

gevolge van een bepaalde functie, welke zij in het bestuur
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vervulden, zooalsbij onzehedendaagschebestuurs-colleges,

durven wij niet bevestigen. Een zekere aanduiding

daarvoor geeft echter het woord „Eerst" en „Erst"

hetwelk is gevoegd voor de eerste namen der lijsten

van de jaren 1551 en 1552; dit woordje zal toch

minstens wel duiden op een primus inter pares, terwijl

er mogelijk door aangeduid wordt de voorzitter van

het college der Getijde-meesters. Andere bescheiden

verschaffen ons omtrent dit punt helaas geen zekerheid.

Zoeterwoude. Chr. S. Dessing, kap.

(Vervolg hierna).

BIJLAGE I.

Statuten van de inrichting en den dienst der

Zeven Getijden in de St.-Janskerk te Gouda,

gegeven door pastoor Wouter van der Mandre

14.53 Juni 16.

Wy Wouter van der Mandre, Proost van onser Vrouwen kereke

te Brugge, pastoir vander Goude, doen cond allen luyden, dat

wy overmids sonderlingen begeerte ende verzoecke des gerechts

ende goeder gemeenten onser prochien vander Goude, om die ver-

meeringe der diensten Goids in onser voirsz kereke ende sonderlinge,

om die zeven getiden eerbairlic aldair gesongen te worden als

dat betaemt, overdragen syn mitten gerechte ende eerbaeren ge-

meenten der stede voirsz ende hebben geconsenteert ende consen-

teren mit desen onsen brieve voir ons ende onsen na[co]melingen '),

pastoren der selver kereke vander Goude, die voirsz seven getiden

in onser voirsz kereke ge[daen] ende gesongen te worden in al-

sulker vormen ende manieren als hier na gescreven staen.

In den eersten dat die pastoir off sijn stedehouder mitten

burgemeesteren ende kerekmeesteren gesamenderhant by den

meesten stemmen alle jaire eens sullen mogen kiesen ende ordineren

1) De tusschen [] geplaatste woorden zijn door vocht onduidelijk

geworden en slechts door gissing aan te vullen.

14



drie sangmeesteren van hoiren parten, die daer bequaem ende

sufficiënt toe sullen wesen, die welke sangmeesteren, by consent

ende goetduncken vanden pastoir off syn stedehouder mitten

burgemeesteren ende kerckmeesteren gesamenderhant sullen mogen

kiesen ende aennemen notabile, ecrbaerc, sufficiënte priestcren

off clercken, also vele als noodt ende wel genoech wesen sal, van

goeder fame ende regcmente om die zeven getyden in onser

kercke voirsz bequamelic, devotelic ende behoirlic te singen alle

dage naden orduyn van Utrecht.

Item sullen die personen aldus gecoren dese seve getyden te

singen die priesteren syn elc by gebuerten alle dage nader prime

tyt ende voir die hogemissen een misse lesen upten hogen outaer

voir alle die gene, die hoir aelmissen tot den seven getyden ge-

geven hebben off noch geven sullen. Ende des sal die gene, die

die misse leest sonderlinge presentie ontfangen vanden sang-

meesteren. Ende als yemant offlivich geworden is vanden genen,

die by testamenten off andersins enige goede te hulpe vanden

zeven getyden gegeven off beset hebben, soe sal een ygelic priester

ende clerck dan lesen een [vigilie] van negen lessen, sonder fraude,

voir die ziele vanden doden. Ende des anderen daegen na synre

begravinge, up dat dan geen belet van anderen diensten Goids

off andersins niet en wair inder kercken, so salmen een tamelike

uutvairt doen nader prime met een singende misse van requiem

met diaken ende subdiaken in die stede vander voirsz lesender

misse; ende wairer enich belet, so salmen die uutvaert doen ten

naesten dage daerna alst ledich is. Ende so sullen die sang-

meesteren een zwart cleet spreden beneden voir dat koir met

drie bernende keersen. Ende als die misse uut is so sullen die

priesteren mitten clercken beneden den koir gaen daert cleet ge-

spreet is ende keerssen staen, ende lesen aldaer een Miserere

ende een De profundis ende eene collecte voir die ziele vanden

[dodjen.

Item die pastoir ende sine cappellanen sullen die rycken ver-

manen in hoiren visitatien, dat zy die zeven getyden bedencken

mit hoiren aelmissen ende testamenten. Ende dat dair off coimt

ende oec van anderen aelmissen, die die goede luyde geven

sullen om die zeven getyden mede te singen, dat salmen all be-

steden ende reserveren in eenre clausueren, om dat te beleggen

an renten tot behoeff des sanges der selver zeven getyden ende

dat dair aencieven mach, van welker clausuere drie slotelen wesen
sullen, dair off dat die burgermeesteren een hebben sullen, die

kerckmeesters den anderen ende die sangmeesteren den derden.

Item soe sullen die sangmeesteren ontfangen alle aelmissen

ende andere incomende goeden, die tot den zeven getyden ge-



geven sullen worden ende die distribueren ende uutgeven die

personen, die die seven getyden singen sullen, inder maniere hier

na ge[melt]. Ende dair off sullen sy alle jair rekeninghe doen

binnen der octave van Paesschen, duechdelic ende getruwelic,

voirden pastoir off sinen stedehouder ende voirden burgermeesteren

ende kerckmeesteren ende voir der gemeenten vander stede voirsz,

int koir mit open dueren. Ende wair dat zaecke, datter [yejment

wair. die ') quaeme, nochtans souden sy voirtgaen ende hoire

rekeninge doen alsoe dat behoirt. Ende sullen die voirsz sang-

meesteren terstond als sy gecoren syn [hoiren eed] doen voirden

pastoir off sinen stedehouder, burgermeesteren ende kerckmeesteren

die voirsz aelmissen ende incomsten goed ende wael ende ge-

truwelic te bewaeren als hoir proper goet tot behoeff der seven

getyden voirsz als dat betaemt.

Item so sal die pastoir off syn stedehouder altyt wesen ....

overste vanden getale der geene, die die zeven getyden sullen

helpen singen ende syn presentie bueren als enich vanden anderen.

Ende wair dat zaecke, dat die pastoir off syn stedehouder belet

waren in enige diensten vander kueren ende dat kenlic wair

sonder fraude, soe sel hy ende wel syn presentie bueren

als die andere. Ende wair dat zaecke, dat die pastoir off syn

stedehouder in die cueren diensten niet en wairen en versuymde

te comen in de voorsz getyden, so salmen him syn presentie

corten als anderen.

Item [als] die sangmeesteren enig gebreck mereken off hoiren

van enige van desen voirsz priesteren, clereken off coralen, so

sullen die voirsz sangmeesteren die gebreken te kennen geven

den pastoir off syn stedehouder, welke pastoir off stedehouder

den priester off clerc, die gebreclic gevonden wair, corrigeren

ende onderwysen sal om hem te beteren, om die off andere after

te laten. Ende wair hy hem niet en beterde ende overherich wair,

so sal die pastoir off syn stedehouder met den burgermeesteren

ende kerckmeesteren den gebreckliken verlaten van sinen dienste

sonder enich wedersegge, ende enen anderen sufficienten priester

off clerek in sine stede stellen ende dat by den meesten stemmen.

Item dat soe wie van desen voirsz [priesteren off clereken] sal

v/innen in die voirsz seven getyden, die sal mogen comen binnen

in den koir binnen den Gloria Patri vanden eersten salme ende

persevereren totten eynde toe sonder uutgaen het en wair by

nootsake ende dat by oirlove vanden ebdomadario off vanden

pastoir off sinen stedehouder, welke pastoir off stedehouder up

i) De gedeelten, welke door zijn aangegeven zijn door vocht

onleesbaar geworden in het H. S.



dat hy den oirloff geeft sal dan sonder fraude den ebdomadarius

te kennen geven, die welke scryven ende teyckenen sal in sine

bueke die gebreken vanden absenten hem luyden nader tyt

dat zy ge[songen] hebben geloent te worden, het zy meer off min.

Ende soe wie [coimt] naden voirsz Gloria inden koir, die en sal

niet winnen noch enich profyt hebben vanden getyden dair hy

aldus gebreclich wair

[Item] voir desen dienst vanden seven getyden so sullen die

sangmeesteren elcken priester off clerek alle dage besorgen alsulck

loon als hier na volcht [te weten] voir metten ende prime drie

doyts, voir tertie, sex, misse ende noen drie doyts ende voir

vesper ende compleet twee doyts, behoudelic dat sy binnen den

Gloria Patri vanden eersten salme comen sullen, als voren geseit

is. Ende syn sy daer in gebreclic, so salmen hun luyden offslaen

van desen achte doyts also veel als die gebreken belopen [hebben]

naden avenante ende belope des tyts.

Item sullen die sangmeesters geven den gene, die die voirsz

misse leest off singet enen groot boven dat loon voirsz ende den

dyaken ende subdyaken eiken enen doyt oick boven dat loon voirsz.

Item so sullen die scoelmoesters mitten scolieren des heyligen

avonts vesper singen mitten suffragien, ende des heyligen dages

metten ende vesper mitten suffragien, als dat orduyn van Utrecht

uutwyst.

Item soe en sal nyement vanden personen, priesteren off clereken

die seven getyden singende inden koir mogen comen binnen dat

men in den koire den dienst doet, het en zy dat hy syn supplicie

an doet om zyn presentie te halen ende sonder te dragen

up die pene van enen groten, die hun lieden die sangmeesteren

offslaen sullen also dickent alst gebuert.

Item wair dat zaecke, dat die pastoir off syn stedehouder, bur-

gemeesteren, kerekmeesteren ende sangmeesteren tot eniger tijt

eniger punten vernemen conden, dair den dienst vanden zeven

getyden by verbetert mochte worden, dat sy dat altyt annemen

ende doen sullen mogen ter meester oirbaer ende profyte der

seven getyden voirsz, sonder fraude. Welke saken wy geconsenteert

hebben ende consenteren als boven, behoudelic altyt trecht onser

oversten heren, die hier enich seggen in hebben mogen ende een

ygelicx. In oirconde der waerheyt so hebben wy proist ende

pastoir voirn desen onsen brieve bezegelt mit onsen zegele. Ge-

geven ter Goude opten sestienden dach in Junio int jair ons Heren

duysent vierhonderd drie ende vyfftich.

Perkamenten charter, door vocht aanmerke-

lijk geschonden; het zegel ontbreekt.
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BIJLAGE II.

De Getijden-meesters verplichten zich, ten over-

staan van schepenen van Gouda, jaarlijks

een eeuwige memorie te zullen laten doen op

Zondag vóór Translatio S. Martini. Ifëj

October 24..

Wy Jan van Leeuwen, Dirc Gerytsz. ende Jacob Cuter Dircxz.,

scepenen binner der Goude, oirconden ende kennen, dat quamen
voir ons die getyd [en] meesteren ') van sinte Jans Babtisten kercke

binnen der Goude, ende geloeffden van der getyden wegen een

ewige me[mori]e te doen doen voir Ave, Geryt Claesz. wijff, voir

Katryn, Geryt Claesz. moeder ende voir Geertruyt Hillebrants

v[oirsz] moeder, welcke me[morie] men doen sal alle jairs des

Sonnendages voir sinte Maertyns dach Translatio. Te weten des

afternoens naer Vesper sullen die [pjriesters, of die gene die die

getyden singen lesen een memorie over der drier zielen voirs. als

gewoenlic is. Ende elc priester of die die getyden singen, sullen

elcx hebben eenen halven groten ende elke coster eenen halven

groten. Ende des Manendages voir die hooftmisse sullen die

priesters voirs des gelycx singen een misse van Requiem opt

hoge outaer mit dyaken ende subdyaken, ende mit drie stal-

keerssen up hoir graven ; ende dair sullen sy lesen een Miserere

ende De profundis ~) mit alzulken collecten als dair toe behoiren.

Des so sal hebben die priester, die die misse singet, twe scellinge

goets gelts ende die dyaken ende subdyaken elcx enen scellinc

goets gelts, ende die de misse singen elcx enen halven groten,

die costers elcx enen halven groten ende die coralen elcx enen

halven groten mitter memorie nader Vespers. Voirt so sullen zy

alle Vrydages, als zy noen van den getyden gesongen hebben,

doen singen een antiffen Dum fabricator mundi. Ende hier voir

sullen die getyden hebben twe pondt Hollants buerzegelts tsjaers

upten Molenwerff, up Ghysbrecht Heynricxz. huys ende erve, ende

twee nobelen tsjaers upten Tiendwech, up Aernt van Broechuysens

huys ende erve. Ende wair dat sake, dat God voirhoeden wil, dat

die getyde meesteren voirs niet al en voldeden tgene dat voirs.

staet, so geloven zy van des sanges ende getyden wegen, dat zy

1) De tusschen haakjes geplaatste woorden waren zeer onduidelijk

leesbaar en alleen door gissing aan te vullen.

2) In het HS. staat »de profund«s."
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alle deze voirs rente weder geven sullen. Ende die selve renten

sullen gaen ende hebben een derden deel die heylige Geest, een

derden deel sinte Katrinen gasthuys, ende een derden deel sinte

Jacobs broederschap binnen der Goude totter missen behoeff.

Ende dit hebben zy verplogen up allen die voirs renten. In

kennissen der wairheyt bezegelt mit onsen zeglen. Gegeven upten

vier ende twintichsten dach in Octobri int jaar ons Heren MCCCC
seven ende vyfftich.

Perkamenten charter met uithangende zegels,

in groen was, van de drie Schepenen.

BIJLAGE III.

Rentebrief van een Rijnsche gulden, den Z.

Gel. bij testament besproken door heer Adam
Wouterz., priester. 14.98 November 24.

Dit is het gheen dat die ghetyden achter volghen moet

opt sunt Urselendach.

Wy Roelof Andrysz., Jacop Zegherz., Jan Goesz., Merten Mertenz.

Jan Dircz. ende Jan Jam., sangmeesters in die prochikerke ter

Goude, kennen ende lyden ontfanghen te hebben van die seven

ghetyden weghen opten XlXen dach in Octobri int jaer vanXIIIt

hondert ende XCVIII een rente bryef, inhoudende een rynsgulden

tsjaers ewighe renten, staende op twee husen in Groenendael, als

op Jan Enghelz. die droechsceers huys, ende op Ghert Janz. die

zeemwerekers huys daer naest, van Aecht, Ghert Willemz. weedue,

voer een testament, twelck ghemaeckt heeft heer Adam Wouterz.

pryster, broeder van Aechte voerscreven, voer welcke rynsgulden,

nae begheerte ende testament van heer Adam voer ghenaemt, wy
sullen jaerlix laten doen een eerliken dynst op sunte Urselen dach

op deese manieren hyr nae bescreven. Als dat die seven ghetyde

sanghers sullen die eerste Vesper, die Metten ende die Hoech-

misse doen ende singhen mit die groete orghelen. Ende in die

eerste Vesper ende in die Metten ') sullen sy twee provisoers ende

in die Hoechmisse een dyaken ende een subdyaken mit twee

1) Zie hiervóór de aanteekening in noot 3 op blz. 156.
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provisoers nemen. Voert soe sullen wy doen setten opt graf van

heer Adams moeder een barnende waskaers, die barnen sal in

die erste Vesper ende alle die Hoechmisse doer. Ende na die

eerste Vesper ende nae die Metten ende nae die Hoechmisse, tot

elck van die drie ghetyden, sullen die seven ghetyde sanghers

gaen opt voer ghenoemde graff ende lesen daer een Miserere mei

Deus ende De profundis mit een collecte. Ende daer voer sullen

die seven ghetyde sanghers, die daer het graft visiterende syn,

elck hebben tot elcke van die drie ghetyden een oertgen. Noch

soe sullen die twee provisoers ende die dyaken ende subdiaken

elck hebben voer hoer loen een blanck, ende die pryster die die

Hoechmisse doet ter eere van Goede ende der heylige maechden,

sal hebben een stuver, ende die orghelist sal hebben in stuvers.

Ende wat van die rynsegulden overschyet sullen die seven ghe-

tyden hebben ende houden voer die barnende waskaers ende voer

die moyten ende den arbeyt vant ontfanghen ende inmanen van

die voirsz rynsgulden. Dit is aldus gheordineert ende ghescicket

op den xxilll sten dach in Novembri int jaer ons Heeren MCCCC
ende XCVIII.

Copie in een ligger der renten van de Z. Get.

van het jaar 1512, No. 2, van den door Dr. Kesper

opgemaakten Summiere Inventaris enz.

BIJLAGE IV.

Adam van Craenleyde, Pastoor der parochie-

Kerk te Gouda, geeft aan de zangers der

Zeven Getijden de opdracht, om iederen

Vrijdag een antiphoon mei collecte te zingen

ter eere van het heilig Kruis. 1489 Sep-

tember 7.

Universis et singulis ad quorum notitiam praesentes litterae

pervenerint, seu quorum interest aut quomodolibet interesse poterit,

pateat evidenter et sit notum. Quod ego Adam de Craenleyde,

parochialis ecclesiae opidi Goudensis Trajectensis dyocesis pastor

et curatus, considerans ac in mente pie revolvens, quod glorio-

sissimo Domini nostri Ihesu Christi crucifixi sanguine sumus

redempti, innixus consilio Apostoli dicentis: »Christo in carne
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crucifixo vos eadem cogitatione armemini," volens nos illius

salutiferae crucis beneficio perpetuo fore gratos Unde stat ui,

ordinavi ac perpetuo duraturum esse volui, ac pro me et succes-

soribus meis volo, quod socii et presbyteri, qui ad horas canonicas

cantandas pro tempore sunt instituti et ordinati in eadem ecclesia

mea, singulis feriis sextis, in memoriam gratitudinis ejusdem

amorosae passionis et in honoris sanctae crucis laudem, in qua

constitutum fuisse et esse noscitur salus, vita et resurrectio

nostro, ante laudes nostrae Dominae Virginis Mariae immediate

solempniter et devote decantent unam antiphonam cum versiculo

et collecta, prout tempus requirit, de sancta cruce. Quibus finitis

prosequantur more solito laudes ejusdem piae Dominae nostrae,

quae moerore plena sub eadem crucis arbore in aestu charitatis

pausabat in meridie nostram salutem cum eodem pio Ihesu filio

suo Domino nostro sitiens perseverabat, donec fuissent omnia

consummata. Et in signum perpetui roboris ac flrmatae volun-

tatis meae praemissarum, tam pro me quam et successoribus

meis, sigillum meum proprium presentibus anno Domini mille-

simc quadringentesimo octuagesimo nono die vero septimo mensis

Septembris duxi appendendum et appendi.

Perkamenten charter met uithangend zegel, in

rood was, van den pastoor.

BIJLAGE V.

Contract waarbij Job Aeriaenssen wordt aan-

genomen als Zangmeester.

Voerivaerde van Job Aeriaenssen sangmeester.

Op huijden den XXIIIen in Meye anno XLVIII soe hebben die

ghetydemeesters angenomen voer sangmeester eenen Job Aeri-

aenssen in manieren hier nae bescreven te weten, dat hij al

voeren syn naersticheit ende diligentie doen sal om de jongens

wel te stileren ende te leren haer musyck ende goede manieren

ende dit den tyt van twee jaeren ingaende op datum van desen,

waer voeren de selve winnen sal vyff groten sdaechs te weten

inde mette, misse ende vesper elcx een groten ende int loff een

stuver, midtschaders noch die ghewoenlicke distributie der memo-
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rien, twelck hy alsaemen metten lyve halen sal, ende noch daer

enboven alle vierendeel jaers tot gaige twee gulden ende vyff

stuvers, beloept saemen behalve syn memorien IX {£ groten sjaers.

Dies synt voerwaerden ende bespreek oft gebuerde dat Job voersz.

soe laet int loff quaeme tot enige tyden dat het anderde vaers

vant Salve oft Regina opgeheven ware te singen in musyck ofte

in simpel sanck, dat hem daer voeren een dubbelde stuver an

syn loot gecort sal worden ende nochtans ghehouden wesen tselfde

loff heel uut te helpen singen ; desghelyckz off hy dicwilz syn

mette versuymde, twelck staen sal tot discretie vande getyde-

meesters, soe salmen telcken reyse hem daer voer corten een

stuver, niet tegenstaende dat hy maer een halve stuver en wint.

Alle fraude gesecludeert. In kennisse ende approbatie van desen

soe heeft Job Aeriaenssen voersz. dese voerwaerde onderteikent.

Actum alz boven.

Job Aeriaenssen.

BIJLAGE VI.

Contract waarbij Pieter Cornelisz. vander

Goude wordt aangenomen als tenor.

Voerwaerde van Pieter Cornelisz. tenoer.

Op huyden desen Villen in Meye anno XVC XLVIII soe hebben

die ghetydemeesters van sint Jans kereke binnen der Goude aen-

genomen den tyt van drie jaeren agtereenvolgende inghaende op

datum van desen eenen Pieter Cornelisz. te singhen voer tenoer

alle musyck ende simpel sanck tot allen tyde vanden daeghe,

ghelyck men dat ghewoenlick is van doen naer ouden haercoemen.

En sal deselve daer voeren winnen eerst drie groeten sdaechs, te

weten in de mette, hoechmisse ende vesper elck een groeten ende

een stuver int loff, midtschaeders noch den ontfanck der memorien,

twelck hy alsaemen met den lyve haelen sal, en noch daeren-

boven elck vierendeel sjaers vyf schellingen gr. tot gaege, be-

loept saemen int jaer behalve syn memorien dat de voersz. Pieter

winnen sal negendalf pont gr. Diest ist bespreek en voerwaerde,

oft gebeurde dat den voersz. Pieter soe laet int loff quaeme tot

enigher tyden vant jaer, dat het anderde vers vant Salve ofte

vant Regina opgeheven ware te singen, tsy in musyck of in

simpel sangh, dat hy van syn loff niet en sal ontfangen, ende
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nochtans gehouden wesen tloff met het montet heel uut te singen

voer niet. Noch is besproken, dat deselve Pieter winnen sal een

maent lanck geduerende int jaer inde misse ende vesper elcks

een oertgen en int loff drie groeten met alsulck verbant als boven

verclaert is, ende dit in die plaetse waer hy te winnen plach

inde misse ende vesper elcks een groetgen ende int loff een

stuver. Ende waert saeke, dat God almachtich hem visiteerde,

alsoe dat hy van crancheit beddevast worde, soe sullen de ghe-

tydemeesters inder tyt wesende hem laeten volgen den tyt van

ses weken alle syn winninghe ende gaege in sulcke schyn off hy

dagelicks compareerde. Noch is hem ghegunt ende geadmitteert

II of III werckedaegen int jaer sonder versuymen te vaceren,

om te reysen ende teren daer hem gelieven sal. Alle fraude

gesecludeert. Ende overmidts dat Pieter Cornelisz. voersz deze

voerwaerde vast en onverbroken ende van waerden begeert te

houden, soe gheeft hy hier mede over te verbeuren twee pont

gr. vlaems tot profyte vande ghetyden soe wanneer hy hem
elders laet annemen, ten ware by expresse wille en consent vant

meeste deel vande ghetydemeesters in der tyt wesende, off tenden

dexpiratie vanden drie jaeren. In kennisse ende approbatie van

desen soe heeft Pieter Cornelisz. voersz dese voerwaerde met syn

eygen hant en gewoenlick hanteken ondertekent. Actum ten

jaire ende daeghe als boven.

Pieter Cornelisz ').

In margine staat door een andere hand geschreven:

Desen voerwaerde syen weder gecontinuweert van date den

VII Mey anno een ende vyftich duerende den tyt van drye

jaeren hier nae volgende, ende is scyet ende aengenomen. Presenten

Bouwyn Jacobs, Dirck Jansz. de Bruyn, Job Daemsz, Jan Gerebrants

met Klaes Jansz. Vet.

i) Tusschen deze vóórnaam en de familienaam staat in het H. S.

een merkteeken van den contractant.
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BIJLAGE VIL

Contract waarbij Arren Tonisz. vander Goude

als bas wordt aangenomen.

Dit is die voerwaerden van Arien Tonisz. basconter

vander Goude atighenomen.

Op huden den XII sten dach in Aprilis anno XVc ennen

vyftich zoe hebben die ghemen ghetymesters van sunt Jans

kerrick anghenomen Arien Tonyssen basconter vander Goude te

synghen voer basconter in alle deen dienste van die suven ghe-

tyden in muysicke ende ander sempel sanghe, ende dat deen tyt

van dat deen voern. Arien Tonyss basconter erllicken sien dienst

waer nemt ende alle ziennen dyllienscie daer toe doet ende gennen

confus een mackt teghens die voerscreven ghetymesters. Ende yst

by aldien dat hy kieft of voerden maeckt teghens die mesters,

dat zy alsdan hem sallen mueghen voer latten van siennen dients.

Noch waer voer deen selven vynnen sal daechs an loet twee

stuvaers een hallwe, te weeten in die metten een grootgen, inde

mysse een groetgen ende inde vesper een groetgen ende int loff

een stuvaer, ende daer een boven noch ant loet vande memorien

buten, ende tellicke vierendel jaers noch vyf schellinck groet an

gaige, et vellicke hy alte samen metten lyve hallen sal. Des zoe

sient noech voerwaerden vanden voer screven Arien Tonyssen

dat voer sproecken is, dat in ghevalle Arien Tonyssen voern. ge-

raeckte sieck te voerden,al soe dat hy zijnnen dienste noettelicken

niet waer een moechte nemen, zoe sullen hem die ghetyden

mesters inder tyde ghehouden wesen alle sien wynst ende gaigie

voersz. den tyt van ses veken lanck te latten volghen. Ende ock

sal hy tot zynne ville hebben twe ofte drie verricke daghen int

jaer, sonder daer hem ofte corten, om te reyssen ofte keren daer

hem beliven sal. Alle dinck sonder arrich ofte lyste. In kennese

daer waerheyt zoe kenne ick Arien Tonyssen basconter vander

Goude dyt mit mynder ghewonlicken hant merrick dit onder

gheteickent te hebben. Present Burwin Jacopssen ende Dirrick

Janssen ende Jop Damssen ende myn Jan Gherbrantssen. Ende

dese voer screven voerwaerden sal erst in ghaen deen eersten

dach van nu in Mey anno een vyftichen.

Cristus.



220

BIJLAGE VIII.

Contract tusschen Heilige Geest-meesters en Ge-

tijde-meesters. IJ4J Januari §.

Wy burgermeesteren ende wethouders der stede vander Goude

doen condt allen den gheenen die dese jegenwoirdige letteren

ende openen brieven verthoent zullen worden, dat op huyden

datum deser letteren voir ons in parsonen gecomen ende gecom-

pareert zijn geweest die heiligeestmeesters ende ghetydemeesters

der voorsz stede, ende bekende mits desen mitten anderen over-

comen ende veraccordeert te wesen in sekere poincten ende arti-

culen hier naer verclaert. Inden eersten zynt voorwairden, dat

die heiligeestmeesteren inder tyt wesende gehouden ende verbonden

zullen wesen te leveren ende te houden vuyttet heilichgeesthuis

ofte vuyt den gheenen die den heilighengheest buyten theiligeest-

huis onderhoudt vier vande bequaemste jongens die daer zullen

zyn omme te leeren die sange van musycke, ende die selve vier

jongens int heilichgeesthuis in eeten ende drincken te onderhouden

ende eerlick te habitueren elcx mit een swarte bonet ende eenen

langen tabbert ter aerden toe mit een caproen ende hoer haer

gescorcn upte kamme zulcx als dat behoert. Ende sullen die

heiligeestmeesteren voorsz gehouden wesen die selve jongers

dagelicx te zeynden manyerlick tot die sangmeester inder tyt

residerende, omme daer te leeren die cunste van musyck ende

mitten selven sangmeester ter behoirlickër tyt ter kercke te gaen,

omme die seven getyden te helpen singen ende all te doene dat

hemluyden vanden sangmeester belast sal worden te doene, wel-

verstaende dat die selve jongers niet en versuymen horen behoir-

licken tyt omme ter schoele te gaen. Ende sullen die selve jongers

gehouden zyn te doene all tgeene dat die ghetydemeesters ende

sangmeesters gecostumeert zyn ander jongers ende coraels te doen

ende niet anders. Des sullen die ghetydemeesters voir teerste

jaer, ende niet meer, gehouden zyn te gaen mit die heilichgeest-

meesteren omme te copen vier tabbaerden ende vier [ca]p[r]onen ')

ende vyer swarte bonetten; ende sullen die ghetydemeesters voir

teerste jair gehouden wesen die helft vande voirsz. oncosten te

betalen. Voorts sullen die heiligeestmeesters voorsz. gehouden zyn

teynde syaers up hoire coste alleene die voorsz. jongers ofte

coraelen upte Kersdach die voorsz. tabbaerden ofte habyten zulcx

i) De tusschen
[ ]

gcplaalste gedeelten zijn in het II. S. door vocht-

vlekken onduidelijk geworden en alleen door gissing aan te vullen.



als voorsz. staet te vernyeuwen, elke elle lakens niet min wairdich

wesende dan twintich stuvers in sulcke schyne alst zelve ter

eerste instancie nu by hemluyden gedaen es geweest. Int anderde

jaer sullen die ghetydemeesters elcx vande voorsz. vier jongens

gheven alle daechs elcx een oertgen, ende int derde jaer elcke

vande vier jongens een grootgen, ende soe voorts van jaere tot

jaire te continueren ende vervolgen ter tyt toe, dat die selve

jongers ofte eenich van hen vyeren comen tot mutacie van hoire

stemmen. Voorts sullen die heiligeestmeesters mede gehouden

wesen mit die vier voorsz. coraelen te seynden totten sangmeester

twe ofte drie vande bequaemste jongens, die zy int heilichgeest-

huis hebben ofte tot hoire costen buyten onderhouden, mede

eerlicke gecleet ende gehabitueert zynde omme te leeren die

voorsz. musycke, welcke jongers mede gehouden sullen wesen

soe veel in hemluyden es te singen sonder profijte ter tyt ende

wylen toe zy inde plaetse van enich vande voorsz. vier coraelen

ofte jongens hoir plaets ofte eenich vandien mit hoiren tabbaerden,

caproenen ende bonetten als voorsz. staet occuperen, in welcke

gevalle die selve jongen naer zyn scientie van musycke ende

conste gcloe[nt] [s]al worden tot discretie vande sangmeester als-

dan inder tyt wesende. Voorts sullen die ghetydemeesters regardt

ende toesicht [nemen] totte voorsz. jongers, ende onderwysen ende

bevelen die sangmeester toesicht ende regardt te nemen up die

voorsz. jonge[rs] ende die selve jongers te leren ende instrueeren

in alle deuchden ende goede manieren in alle schyne ende forme

die selve jongers zyn eygfen] kinderen waeren. Ende in gevalle

die voorsz. coraelen eenige petulancie ofte insolentie bedreven,

zulcx dat die sangmeester [tsejlfde niet en begeerde ofte wilden

corrigeren, tselfde zal hy gehouden wesen die ghetydemeesters ofte

heiligeestmeest[er]s te kennen te gheven omme by hemluyden

daer inne gedaen ende geremedieert te worden alsoet behoeren

zal. belovende die voorsz. heiligeestmeesters ende ghetydemeesters

voir hem ende hoire naecoemers int voorsz. officie tvoorsz. con-

tracte in alle zyn poincten ') [vjolcomen ende tachtervolgen

ende in geender manieren daer jegens te doene in eeniger

manieren, tzy mit rechte ofte mit eenige andere vonden, ten

waere by expres consent vande burgermeesters inder tyt wesende.

Ende tot onderhoudenis[se] van t[g]undt dat voorsz. staet soe

hebben \vy Folpert Aertssen, Dirck Pieterssen, Willem Vroesen,

Willem Franssen, Jan Cornelissen als heiligeestmeesters,

ende Gerrit Ellertssen, Gerrit Pau, Jop Franssen, Simon Genez,

i) De door aangegeven gedeelten zijn in het H. S. door slijt-

gaatjes onleesbaar geworden.
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Adriaen Janssen ende Jacob Sas saem ghetydemeesters

tvoorsz contract geexhibeert in handen vande vier burgermeesters

omme te hebben approbatie vandien. Ende nae wy burgermeesters

gevisiteert ende gelesen hebben tvoorsz contract, hebben tselve

deur versouck vande heiligeestmeesters ende ghetydemeesters

voorsz tselfde contract gelaudeert, geapprobeert ende geratificeert,

lauderen, approberen ende ratificeren mits desen, omme tselve

contract in all zyne poincten van goeder wairden gehouden te

worden daer ende alsoet behoeren zal. Toirconden van desen zyn

hier off gemaect twe brieven van woerden te woerden alleens

luydende, waer van den eenen es rustende onder die heiligeest-

meesters, ende dander onder die ghetydemeesters, die welcke

ande voorsz burgermeesters begeert hebben tselve vuer hem te

willen besegelen, twelck wy ter begeerte voorsz zulcx gedaen

hebben ende den zegele ten saecken der voorsz. stede hier aan

gehangen hebben upten vyfsten dach in Januario int jair ons

Heren vyftien hondert drie ende veertich stilo Trajectensi.

W. Schoenhoven.

Perkamenten charter met uithangend, zeer

geschonden stadszegel, in bruin was.

BIJLAGE IX.

Cofitracl waarbij Maerten Syvertssen wordt

aangenomen als choraal.

Voerwaerde van Maerten Syvertssen.

Op huyden den Xen Octobris anno XLVI II compareerde hier

ter getydecamer Syvert Maertenssen ende heeft aldaer verbonden

Maerten Syvertssen syn soen te singen voer corael in allen

diensten vande getyden gelyck men dat gewoenlick is van doen

naer ouder haercomen, midtschaders oeck ter camer te comen

om te leeren musycke ende andere goede manieren, ende dit soe

lange geduerende tot die voersz. jongen in syn mutatie geraeckt

te comen, ingaende op datum van desen. Ende sal de selve

jongen singen teerste jaer voer niet ende tanderde jaer om een

oertgen sdaechs, welck oertgen hy soe lange winnen sal ter tyt
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toe, dat de sangmr. inder tyt wesende verclaren sal, dat de

voersz. jongen verdient een halve stuver sdaechs, welcke halve

stuiver hy dan winnen sal ter tyt toe, dat hy begint te muteren,

midts conditie indien de stemme vande voersz. jongen in mid-

delen tyden begint off mocht vergaen, dat de getydemeesters

inder tyt wesende in sulcken gevalle van hem geabsolveert ende

ontslegen sullen wesen, midts hem betalende naer advenant. Noch

synt voerwaerden, indien Syvert voersz. in middelen tyden syn

voersz. soen den ghetydemeesters offhandich maeckt, dat hy daer

mede sal verbeuren ten profyte vande getyden twee pondt gr.

vlaems, ende noch al wel ghehouden wesen syn voersz. jongen

te laten comen singen ende leren alz voersz. staet syn voeisz. tyt.

Alle dinck sonder arch ofte list. In kennisse ende approbatie van

desen soe hebbe ick Syvert voersz. dese voerwaerde ondertekent.

Actum ten jaere ende daghe alz boven.

Zyvert

X

*
Maerten.



HECMUNDENSIA.

Hoevelc bijdragen zijn in verscheidene tijdschriften

reeds niet onder dien titel verschenen. Hoe vruchtbaar

in hare gevolgen is de ontdekking van den 5 en Mei 1804

in de Leenkamer te 's-Gravenhage, door H. van Wijn,

den toenmaligen Rijksarchivaris, gedaan, en door hem

in het eerste deel van zijn „Huiszittend Leven" (bl. 562)

beschreven. Mannen als Bakhuizen van den Brink vooral

en van den Bergh, gelijk v. Mieris en van Loon, Dousa

en Scriverius en Matthaeus vóór, en Kappeyne van de

Coppello, Fruin, Pols, Pynacker Hordijk, von Richthofen

en de Bont terzelfder tijd of na hem, hebben zich met

de beroemde abdij bezig gehouden. Trouwens niet uit-

sluitend het „Cartularium Egmundanum" was de bron

van de genoemde en andere schrijvers?

Verraste ons niet onlangs in de „Bijdragen" Dr. Obreen

met zijne Brusselsche uitgave van „Hecmundensia".

Deze, die hier zullen volgen 1
), zijn in de eerste plaats

het vervolg van het „Necrologium", aan het slot van

het eerste deel van het Oorkondenboek van Holland en

Zeeland geplaatst, dat, ofschoon toegezegd voor het

tweede deel, daarin niet te vinden is.

Overeenkomstig den aanleg van zijn werk heeft van den

Bergh het „Necrologium" geëindigd bij het jaar 1299,

als de laatste graaf uit het Hollandsche huis, Jan I, in

i) Getrokken dus uit het bovenbedoelde, door H. van Wijn t. a. p.

beschreven, in het Haagsche Rijksarchief berustende, hoogstwaarschijnlijk

15de eeuwsche handschrift, waarvan de titel luidt: Fundaciones, Dota-

ciones et Donaciones, Hecmundensi Monasterio collate a primitivis

Comitibus Hollandie, nee non a ceteris fidelibus Christianis etc. Nog
vollediger vindt men den titel bij v. Wijn t. a. p.
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Rijnsburg-, de andere groote abdij van het middeleeuwsche

Holland, begraven, slechts eene kinderlooze weduwe,

Elizabeth heeft achtergelaten, die, na diens dood, naar

haar Engelsch vaderland is teruggekeerd. Hoe we dit

„Necrologium" moeten beschouwen, is door Bakhuizen van

den Brink in zijne „Hecmundensia" *) duidelijk verklaard,

doch hij is er niet meer toe kunnen komen, de „anecdota"

van den necroloog — want deze is er inderdaad uit den

eenvoudigen indexopsteller gegroeid — op te teekenen.

Oorspronkelijk immers, gelijk uit het opschrift blijkt,

slechts eene „tabula", eene inhoudsopgave van wat in

het lijvig deel te vinden is. dijde deze weldra uit

tot eene soort van kroniek, een sterfboek, gelijk men

er heeft van Balduinus de Hagc in van Wijn „Huiszittend

Leven" II 2
) en in de „Leonis monachi Breviculi", achter

de „Annales Egmundani" van Joannes a Leidis 3
).

In den jongsten tijd is zoo'n register door de Bont

in zijn werk over „De Regale Abdij van Egmond"

opgenomen 4
), doch dit bevat de namen van al degenen,

die binnen de Egmondsche kloostermuren begraven zijn,

en is dus eveneens een Necrologium en wel naar de opgaven

van Melis Stoke en andere middeleeuwsche schrijvers.

Bewijzen van dit ietwat dubbelslachtig karakter vindt

men in ons register alom, doch naarmate men verder

komt, verkrijgt de necroloog steeds meer de overhand

op den zuiveren indexmaker. Reeds vóór de dertiende

eeuw, waarmee nu onze uitgave aanvangt, is dit het

geval. Immers te beginnen met het nieuwe gravenhuis

van Holland, dat uit Henegouwen stamde, schijnen de

aanteekeningen, welke toch nog wel eens iets bevatten

1) In «Het Nederlandsen Rijksarchief' 17 1.

2) Aldaar 90— 104.

3) Zie in de uitgave van Matthaeus 144— 156.

4) Als Bijlage V 257-269, in alphabetische orde aldaar afgedrukt.

15
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wat in andere necrologia niet voorkomt, aan de aan-

dacht te zijn ontsnapt, reden, waarom ik gemeend heb

ze in de eersle plaats voor opneming in dit tijdschrift

te mogen bestemmen l
).

Eodem anno 2
) filius Aleidis, sororis regis Wilhelmi,

Johannes, Johannis, comitis Hannonie, filius, Hollandie

comes effectus est.

Cujus Johannis fratres fuerunt : Guido, episcopus Tra-

jectensis, Bodzardus, episcopus Metensis, Johannes, epis-

copus Cameracensis et Florencius, princeps Morianencis.

[Anno 1300 indulgencie X episcoporum] 3
).

[Anno Domini 1300, Florencius abbas deputavit red-

ditus ad domum infirmorum].

Anno 1300, die Maji XVIII, obiit dominus Gherardus

de Egmonda ante patrem suum Wilhelmum.

Anno 1301 Wilhelmus, episcopus Trajectensis 41,

interfectus est quarto nonas Julii.

[Anno 1303 pronunciacio Guidonis episcopi super

jure, dicto cuermiede].

[Anno eodem pena apposita super frangentes pronun-

ciationem domini Guidonis] *).

Anno 1304 Johannes 2, comes Hollandie 17, filius

sororis Wilhelmi regis, obiit V ydus Decembris.

1) Hierbij zal natuurlijk, voorzoover, doch ook zooveel mogelijk, de

trant van mijn onmiddellijken voorganger, den verdienstelijken samen-

steller van Hollands en Zeelands Oorkondenboek, gevolgd worden; dit

is b.v. het geval met de schrijfwijze der jaartallen.

2) 1299, het sterfjaar van Jan I.

3) Waar
[ ] staan, is de steller eenvoudig indexmaker.

Deze » indulgencie X episcoporum" zal men dus in ons hs. kunnen

vinden (fol. 84).

4) Hier is de p van pena onderstreept, doch in den tekst zelf (fol. 53)

vindt men pea, met de gewone afkorting voor de weggelaten n.

pronunciationem. In den tekst in plaats van t, een c. V. d. Bergh

drukt in dergelijke gevallen steeds eene c af.
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Philippa comitissa obiit anno 131 1, 8 ydus Aprilis;

sepulta cum marito apud Minores in Valencenis.

Filii !) hujus Johannis comitis et Philippe fuerunt

Johannes sonder ghena 2
), occisus anno 1302, Wilhelmus

dictus bonus comes.

Johannes comes Suesstonis et de Bemont.

Anno 1304 Florencius, abbas Egmundensis XIX, obiit

7 kalendas Marcii 3
).

[Anno 1305, ClemensVpapa,scripsitadpraepositumTra-

jectensem contra injuriationes monasterii Egmundensis].

Anno 1306 die tiende tot Hilleghem verliet Wouter

van Egmont 2
).

Ada, domina de Egmonda, uxor Wilhelmi de Egmonda

militis, obiit anno 1297, que legavit conventui unam

libram annuatim ad caritatem et fuit prima de Egmonda

prosapia, in ecclesia sepulta, que antea in paradiso ecclesie

sepeliebatur.

Quiescit autem sub petra a latere boreali domini

Wilhelmi, mariti sui, inter eundem et Margaretam de

Blanckenhem, uxorem junioris Wilhelmi, filii Gherardi

militis de Egmonda, postea defunctorum.

[Anno Domini 1307 determinatio jurisperitorum super

exemptione monasterii Egmundensis].

[Anno 1307 Clemens V dedit privilegium de orna-

mentis benedicendis].

[Anno eodem idem papa dedit privilegium de pueris

tonsurandis].

1) Voor Filii is het woord Anno doorgeschrapt.

2) Opvallend, maar niet met zekerheid te verklaren is het plotselinge

gebruik van het Dietsch. Aan een ander annalist valt moeilijk te

denken, daar onmiddellijk weer wordt overgegaan tot het Latijn. Zou,

althans in het eerste geval, de schrijver een zekere locale kleur hebben

willen aanbrengen door den bijnaam van Jan onvertaald te laten ?

3) Septimo calend. Martii ook in de Annales Egmundani de sterfdag

van dezen abt. De Bont (t. a. p. blz. 93, 204) geeft op 13 Febr.
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[Anno 1308 Clemens Vdcdit privilegium confirmationis].

[Anno eodem idem papa dedit privilegium super

decimis novalium].

[Anno codem VIII de cappellania in Noirtich a

Margareta, uxore Amilii, fundataj.

[Anno eodem testamentum Margarete praescripte].

[Anno 1308 Clemens V dedit privilegium innovationis

super cxemptione].

Anno 1308 Wernerus, abbas Egmondensis XX, obiit

in festo sancte Agathe.

Anno 1309 obiit domina Sophia, soror Wilhelmi de

Egmonda, uxor Jan de Woude militis.

[Anno 13 10 Consensus abbatis Bertoldi super cappelia,

in Noirtich a Simone fundata].

Anno XII obiit Julii die secundo Wilhelmus, filius

domini Gherardi de Egmonda, qui legavit unam libram

annuatim.

Et sepultus est ad caput Ade, avie sue, inter patrem

suum et matrem suam, Elizabeth de Strenen ; II filios

reliquit.

Anno 13 12 Walterus de Egmonda iniit compositionem

inter se et monasterium Egmundanum ad vitam.

Anno eodem die Junii 27 obiit Margareta, uxor

Wilhelmi de Egmonda, filia domini de Blankenhem, que

legavit conventui Egmundensi. 1 solidos annuatim, sepulta

a latere boreali Ade de Egmonda, circa parietem ecclesie.

Anno 13 14 van XXIIII tichen tot Rynneghem.

Anno 13 14 grave Willems segghen.

Anno 13 17 privilegium Johannis pape 22 innovans

et confirmans.

Anno eodem XVII 4 Kal. Junii Guido, episcopusTrajec-

tensis, qui obiit, frater Johannis, comitis Hollandie 17 1
).

1) Frater Johannis com. Holl. 17 niet latere hand bijgeschreven.
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Anno 1 3 19, die Februarii X, obiit Johannes de Egmonda,

qui dedit unam libram annuatim et sepultus est a latere

australi Walteri, fratris sui, inter Nicolaum militem et

Walterum praedictum, fratres suos.

Anno 13 19, pridie Ydus Februarii, obiit Bertoldus,

abbas Egmundensis XXI.

Anno 132 1, die II Septembris, obiit Walterus de

Egmonda, pater Johannis primi baronis, qui legavit

2 libros annuatim et sepultus est inter Beatricem uxorem

suam et Johannem, fratrem suum.

[Anno Domini 1321 Theodericus abbas de terra,

Heren Harmans lant appellata].

Anno 1322 Frethericus, episcopus Trajectensis 42,

obiit XII kalendas Augusti.

Anno eodem XX obiit Jacobus, episcopus Trajectensis

43, 12 kalendas Octobris.

[Anno Domini 1323 conventio Symonis de Harlem

de pacto in Lymmen et Heyloe].

[Anno 1323 privilegium Johannis 22 pape innovans

et confirmans pro monasterio Egmundano].

Anno 1323 obiit Beatrix de Duertoch, uxor Walteri

de Egmonda, XI die Septembris.

Hec legavit conventui Egmundano unam libram

annuatim et sepulta est inter parietem borealem ecclesie

et Walterum, maritum suum, ad caput Elizabeth de

Strenen, socrus sue.

[Anno Domini 1326 testamentum Elizabeth de Naeld-

wyc de X solidis].

Anno 1330 testamentum Ghiselberti, filii Gherardi,

quondam decani.

[Anno 1332 resignatio juris patronatus cappelie in

Noirtich facta monasterio Egmondano].

Anno eodem, pridie kal. Aprilis, pater Theoderici Screvel

obiit, filius domini Arnoldi de Egmonda, Gherardus.
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[Anno 1333 de cappelia in Voirhout fundata].

Anno 1335, II kalendas Octobris, obiit Theodericus

Screvel, 22 abbas Egmundensis.

[Anno 1336 reordinata fuit ecclesie Egmundensis

dedicatio, sicut prius fuerat].

[Anno 1336 littera abbatis Hughonis circa cappeliam

in Voirhout].

[Anno eodem XXXVI littera abbatis de una libra

annua pro memoria domini Simonis de Zie].

Anno Domini 1337, VII ydus Junii, Wilhelmus, comes

Hannonie et Hollandie, obiit, qui monasterio Egmundensi

crucem valde preciosam deauratam contulit et sepultus

est circa parentes suos ?pud Minores in Valencenis.

Comitissajohanna obiit anno 1342; filiuseorum Wilhelmus,

patri succedens, et Ludovicus ïnfans.

Philippa, Anglie regina.

Johanna Margareta, imperatrix Romanorum.

Johanna, Juliacensis comitissa.

Elizabeth domicella.

[Anno 1339 indulgencie X episcoporum pro mo-

nasterio Egmundano. Confirmacio episcopi est Tra-

jectensis].

[Anno 1339 Everaerdus Comanascensis episcopus

dedit indulgentiam pro ecclesia Egmundensi].

Anno 1340, episcopus Trajectensis 45, Johannes de

Diest, occisus kalendis Junii.

Anno 1340 Nycolaus, episcopus Trajectensis 46, resig-

navit anno suo primo.

[Anno 1341 consensus Werenboldi curati super con-

structione hospitalis Alkmarie] l
).

[Anno eodem consensus abbatis Hughonis super

constructione hospitalis ejusdem].

I) In den tekst staat Ackmarie. Lees Alkmarie.
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[Anno eodem XII commissio Episcopi super hospitali

Alcmariensi].

[Anno 1342 littera testamentalis Jacobi, curati in

Alsmaer].

[Anno eodem confirmatio archidiaconi super predicta].

Anno 1342 Johanna comitissa, monialis effecta in

Fontanella, sepulta est ibi l
).

[Anno 1342, XI kal. Februarii, reconsiliata fuit Egmon-

densis ecclesia].

[Anno Domini 1343, Commissio hospitalis Alkmariensis

abbati Egmondensi].

[Anno eodem recognitio Johannis, Trajectensis episcopi,

quod abbas Egmondensis non citatur ad synodum].

Anno 1 345, in die Cipriani et Justine, comes Hollandie 19,

Wilhelmus IV interfectus est a Frisonibus, sicut in ejus

baptismo predixerat comes Ghelrensis.

Johanna, filia ducis Brabancie post decennium fuit

Wenzelino, filio regis Poortugalie desponsata, que et

lx annis Wilhelmo supervixit nee filium habuit.

Johanna Margareta imperatrix ab imperatore marito

suo Ludovico Hollandiam etc. suscepit.

Hujus imperatricis et imperatoris filii : Ludovicus,

marchio Brandenburgensis, dux Wilhelmus et dux

Albertus et dux Albertus alius.

Anno 1 345, abbas Egmondensis XXIII, Hugho Mensonis

obiit in octavo sancti Laurencii 2
).

[Anno 1346 de cappelia in ecclesia de Spanbroec].

[Anno 1351, abbas Egmondensis 24, Wilhelmus de

Rollant resignavit in manibus pape abbaciam, et sic

Johannes profuit, quo Johanne defuncto, rursum electus

fuit et rursum resigmavit et sic obiit anno.

1) Het woord »ibi" schijnt later toegevoegd.

2) De sterfdag van den heiligen Laurentius was 10 Augustus (258), van

abt Hugo dus 17 Augustus, gelijk ook in de Ann. Egm. wordt opgegeven.
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Anno 1353 abbas Egmondensis 25 Johannes Olont 2
)

obiit in Exaltacionis Sancte Crucis festo.

Anno 1353 cappellania in ecclesia de Heylo per

dominum Johannem Starcke fundata.

[Confirmacio cappellanie precedentis per Johannem,

episcopum Trajectensem].

2 Anno 1356 obiit Margareta imperatrix, Hannonie

comitissa, soror Wilhelmi, comitis interfecti.

Anno 1356 de ministerialitate Arnoldi, dicti Denem.

Anno 1354, die Junii IV, obiit Maria, domicella de

Rising, filia Johannis de Egmonda baronis, sepulta in

sepulchro avunculi sui, Gherardi militis ; X solidi annui

dati pro ea.

Anno 1355 dux Wilhelmus, frater ducis Alberti, con-

firmavit omnia privilegia monasterii Egmondensis.

[Anno 1355 protestatio Hughonis abbatis super cap-

pelia, in Sassenem fundata].

Anno eodem lx de cappellania in Akersloot, a Simone

Coelken fundata].

Anno 1357 de cappelania in Wynnem.

[Anno 1357 dotatio capelle in Wymnem. Confirmatio

ejusdem].

[Anno 1357 consensus abbatis super cappelia in Schie,

fundata a Wilhelmo Veen].

Anno 1358 processus contra Johannem de Egmonda

duravit VII annis.

[Anno 1363 confirmatio Johannis, episcopi Trajectensis

super cappelia in Akersloot].

Anno Domini 1364 Johannes de Arkel, episcopus

Trajectensis 47, factus est episcopus Leodiensis 1 8 kal. Maii.

1) In het hs. staat duidelijk Olont, bij a Leydis en de Bont Olout.

2) Dit verwijzingstceken aldus in het hs., waarschijnlijk om de

chronologische orde der gebeurtenissen te herstellen.
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Anno 1365, IV die Novembris, obiit Johannes, filius

de Egmonda Johannis baronis.

Anno 1365 obiit Wilhelmus de Rollant V kal. Aprilis

;

hic bis resignaverat abbatiam.

[Anno Domini 1366 arbitracio domini Hughonis super

decimis de Bokelsdyc].

Anno 1367 Hugho de Assendelf, abbas Egmundensis

26, obiit IV kal. Augusti.

Anno 1369 obiit Dominus Johannes de Egmonda

baro, 5 kal. Januarii, filius Walteri et Beatricis, sepultus

in IJselstein.

[Anno 1370 protestatio super quibusdam in Scoerle

de ministerialitate infamatis].

Anno 1371, 9 kal. Julii, obiit Johannes episcopus Tra-

jectensis quadragesimus octavus.

[Anno 1372 resignatio bonorum feodalium in Ryn-

neghem et in Lymmen situatarum].

[Anno 1374 emancipatio Adalberti, filii Wilhelmi de

Scorle et Gheirtrudis].

[Anno 1375 taxatio solutionis decimarum et subsidi-

orum papalium].

[Anno eodem 75 emancipatio Petri de Benscop et

Agathe uxoris ejus].

[Anno eodem de jure patronatus capelle in Cromnye].

Anno 1376 Gherardus de Egmonda emit domum erga

abbatem.

Anno 1 378, kalendis Julii, Arnoldus, episcopus Tra-

jectensis 49, resignavit et factus episcopus Leodiensis,

obiit anno 1388 8 die Marcii.

[Anno 1378 de redditibus, quos frater Johannes Weent

assignavit conventui pro vino].

[Anno eodem de redditibus pro missis in altari beati

Benedicti celebrandis].

[Eodem anno 78 de feodo Gherardi Hoflant sito in Wyc].
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Eodem anno Johannes de Arkel, episcopus Leodiensis,

obiit in vigilia Petri et Pauli et sepultus est Trajecti.

[Anno 1379 de redditibus in Noirtich pro missis in

hospitali et ad vinum pro conventu].

Anno 1379 de X jugeribus, ad vinum emendum, con-

ventui assignatis.

[Anno eodem 79 emancipatio Johannis de Scoirle et

Ghertrudis cum liberis eorum].

Anno eodem emancipatio Mathie, Wilhelmi et Martini,

Wilhelmi, Aleidis et Margarete.

Anno 1380 emancipatio Philippi Capoen et Agnetis,

uxoris sue.

Anno 1380 dedicata est capella hospitalis Egmundensis

cum principali altari.

Anno 1381 emancipatio Gherardi, filii Bertoldi Loth,

prope Wyc fugitivi.

Anno eodem 81 in proprio Andree obiit Johannes

de Hilleghem, abbas XXVII Egmondensis.

Anno 1385 quarto kalendis Marcii obiit Margareta,

propria uxor ducis Alberti, comis Hollandie.

Anno 1388 obiit dux Wilhelmus reclusus, frater

ducis Alberti, XV kal. Aprilis. Uxor ejus Machtildis

duxissa obierat anno 1362, 4 idus Aprilis, in Reyns-

burch sepulta.

Anno Domini 1392, pridie nonas Aprilis, Florencius

episcopus Trajectensis quinquagesimus obiit.

[Anno 1394 Fredericus, episcopus Trajectensis de

capella in Cromnye].

Anno 1394 confirmavit privilegia monasterii Egmon-

densis.

Anno 1396 dux Albertus scripsit pro monasterio

contra dominum Arnoldum de Egmunda.

Anno 1396 wat die abt overgaf teghen heer Arnt

van Egmond.
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Anno 1400 l
).

Anno 1404 in festo Marie, abbas Egmondensis 28,

dominus Johannes die Weent, misit Romam, ut resignaret

abbaciam, deinde in festo Tiburcii 2
) fecit Jubeleum, deinde

in die Prothi et Jacinti obiit 3
).

Anno 1404, ipso die Lucie virginis 4
), obiit dux Albertus

comes Hollandie, sepultus in Hagha. Margareta prima

obiit ante ipsum, anno 1385. Altera Margareta, in die

sancti Servacii 5
), anno 1416.

De hoc comité duce nati sunt dux Wilhelmus, dux

Albertus et dux Johannes et filie IIII.

Dux Wilhelmus que dedit, patent infra.

Dux Johannes que dedit, patent infra.

Dux Albertus Junior obiit in adolescencia sua.

Anno Domini 1407 approbatio ducis Wilhelmi super

fundatione monasterii Egmondensis.

Anno Domini 1408 dominium altum et bassum dux

Wilhelmus domino Egmondensi concessit.

Anno Domini 141 1 in die sancti Seracii obiit domina

Margareta, uxor ducis Alberti, sacerdota.

Anno 141 1 hartoech Willem tscoonhoven dede een

utspraec pro domino Egmundensi.

Anno 141 3 worde verclairt die uetspraec, tscoenhoven

bezeghelt.

Anno 141 5 verclairde hartoech Willem wat die heer

van Egmond soude hebben.

Anno 141 5 gaf hartoch Willem een brief van den

diensten t Egmond.

Anno 14 16 claechde hartoech Willem over den heer

van Egmond.

1) Niets ingevuld in het hs.

2) II Augustus. 3) II September.

4) 13 December. 5) 13 Mei.
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Anno Domini 14 17, in festo sanctc Petronille, obiit

dux Wilhelmus, comcs 22.

Margareta de Burgundia diu supervixit.

De hiis unigenita filia domina Jacoba processit, que

monasterio fovorabilis fuit.

[Anno 1420 magnas injurias monasterium Egmundense

sustinuit, litteris multis destructis].

[Anno 142 1 abbas Egmondensis, dominus Gherardus

de Ockenberch, appellatus ad curiam Romanam].

[Anno 1423 Citatio abbatis Gherardi per ducem

Johannem conquisita, et cetera de illo].

Anno 1423, VII idus octobris, Fredericus, episcopus

Trajectensis LI, obiit.

[Anno 1424, abbas Egmundensis XXIX, Gherardus de

Ockenberch, obiit VIII die Marcii].

Anno Domini 1424 obiit in Hagha Johannes, dux

Bavarie, nonis Januarii.

Anno Domini 1436 obiit Jacoba, ducissa comitissa

Hollandie, VIII ydus Octobris.

Anno 1437 dominus Egmundensis resignavit decimas

de Lisse et Hilghem monasterio Egmundensi.

Anno 1437 pronunciacio ducis Philippi inter monas-

terium et dominum Egmondensem.

Anno 1438 declaratio super premissis.

Anno 1439 confirmavit abbas Middelburgensis ducis

sententiam auctoritate apostolica.

Anno 1446 Hoc Ghysbert van de Hoek heeft uterlic

recht ant cloister ghedaen.

Anno Domini 1455 Rodolphus, episcopus Trajectensis

LUI, obiit IX kal. Aprilis.

Anno Domini 1457, abbas Egmondensis XXX, obiit

XIIII kalendas Junii, Wilhelmus de Matenesse.

Anno domini 1464, abbas Egmondensis XXXI, Jacobus

de Poelgheest, obiit IIII die Augusti.
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In de tweede plaats heb ik nog een werk van v. d.

Bergh willen aanvullen, n.1. de op zijn „Necrologium"

volgende aanteekeningen over de wijding der kerken

en altaren te Egmond 1
). Dan volgen een aantal indul-

gentiën aan de begunstigers der abdij, hun door eenige

aartsbisschoppen en bisschoppen verleend, tot wier uit-

gave Bakhuizen van den Brink evenmin meer is kunnen

komen. Ongetwijfeld zijn er meer van die gunstbrieven

door den compilator bijeengebracht, doch dan zouden

zij althans een deel hebben uitgemaakt van de verloren

geraakte quatern. Met zekerheid is dit niet meer te

beslissen, aangezien de Index ons op dit punt in den steek

laat. En op fol. ioo, waar het Cartularium weer aan-

vangt, vinden we geheel andere zaken : allerlei stukken,

die betrekking hebben op de langdurige twisten tusschen

de heeren van Egmond en de abdij, vooral in de 15de

eeuw, doch reeds vroeger begonnen. Het is met den

strijd van abt Gerard van Ockenberg, dat het hs. voort-

gaat 2
). De akten, die op den tweespalt tusschen de

abten en de heeren van Egmond betrekking hebben,

vormen in hoofdzaak het laatste deel van het Cartu-

larium 3
), waarvan volstrekt nog niet alles bekend schijnt 4

).

Hier volgen dus eerstbedoelde aanteekeningen. Daarna

de gunstbewijzen der hooge prelaten aan de abdij.

Anno Domini MCCLXXX septimo reconciliatum est

1) Oorkb. I, 315—336. In ons hs. fol. 82 vo.

2) Vgl. daarover de Bont t. a. p. 1 1
5— 118.

3) Vgl. Bakhuizen, v. d. Brink t. a. p. 171— 172.

4) «Schijnt" — want het is niet gemakkelijk een overzicht te krijgen

van al wat betreffende de abdij en hare bewoners is uitgegeven ; immers

•n de meest verschillende en uiteenloopende tijdschriften en werken.

Waar is de ordenende hand, die alles, vooral uit het op dit gebied

zoo goed voorziene Haagsche Rijksarchief, althans zooveel mogelijk,

bijeenbrengt, wat tot dit onderwerp behoort? In afwachting hiervan

kan met afzonderlijke publicaties worden voortgegaan.
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cimitcrium Ilccmundensc, per interfectionem unius

monachi, per infortunium a quodam seculari viro occisi,

interdictum a domino, Trajectensi episcopo.

Anno Domini MCCCXLII XI kal. Februarii recon-

ciliata est ecclesia Hecmundensis a venerabili patre

Conone, Margaritensi episcopo, interdicta ex efifusione

sanguinis inter duos scolares. Eodem vero die conse-

crata est sacristia ab episcopo memorato. Sequenti autem

die consecratum est altare sacristie in honorem sancti

Jeronis martiris et sancte Agathe virginis, in quo recon-

dite sunt reliquie de eisdem sanctis 2
).

Anno Domini MCCCXXXVI reordinata est ecclesie

dedicacio monasterii Hecmundensis, in suo vero termino

secundum quod dominus Hartbertus, Trajectensis Epis-

copus, ecclesiam consecrans, eam primitus instituit, que

translata per quorundam abusionem per aliquot temporis

spacium exstitit per dominum Johannem de Diest, Tra-

jectensem episcopum, qui quadraginta dierum indul-

gencias ad eandem annis singulis favorabiliter condonavit.

Anno Domini MCCCLXXX undecimo kal. Martii

dedicata est ecclesia seu capella hospitalis hecmundensis

cum principali altari, inibi posito in honorem sanctorum

Cornelii episcopi et martiris, Germanni et Theobaldi

episcoporum, Antonii abbatis, Katherine et Appollonie

virginum a reverendo in christo patre ac domino, domino

Folkero, episcopo Gibelettensi sub venerabili domino,

domino Johanne de Hilleghen, abbate Hecmundensi, et

recondite sunt ibidem reliquie undecim milium virginum

Willichelmi Abbatis et de lapide altare montis Synay.

Qui Folkerus, omnibus in statu gratie positis et pre-

i) Vgl. de Ann. Egm. (ed. Matthaeus Cap. LV) waar staat afgedrukt

Kenone. Ook de Bont (t. a. p. bl. 101) noemt den Utrechtschen wij-

bisschop >Ceno". Hugo, de zoon van Menso, was toen abt van Egmond.
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dictam dedicacionem frequentantibus, XI dierum indul-

gencias condonavit. Cujus ecclesie dedicacio per dictum

episcopum singulis annis in exaltacione Sancte Crucis est

ordinata. Eodem die consecratum est altare in camera

abbatis a predicto domino, episcopo Gibelettensi, in

honorem beate Marie virginis et recondite sunt ibidem

reliquie undecim milium virginum. Cujus altaris dedicacio

per eundem dominum, Folkerum episcopum, singulis

annis in Dominica, qua cantatur letare, ordinata est et XI

dierum indulgencie ad dictam dedicacionem collate sunt.

Indulgencie sex episcoporum cum confirmacione earun-

dem. Summa 240 dies indulgenciarum.

Universis sancte matris ecclesie filiis, ad quos presentes

littere pervenerint. Nos, Dei gratia, Michael Antibarensis,

Theotistus Adrianopolensis, Archiepiscopi, Aldebrandus

Sutrinus, Lituardus Nepesinus, Romanus Crohensis, Per-

ronus Larinensis, episcopi, salutem et sinceram in Domino

caritatem. Quamquidem *) de salute fidelium solliciti,

devocionem ipsorum, qui quibusdam allectivis muneribus

indulgenciis videlicet et remissionibus invitare debere ad

debiti famulatus honorem Deo et sacris edibus imponen-

dum, ut quanto crebius et devocius illuc confluit populus

Christianus, tanto celerius delictorum suorum veniam et

gaudia consequi mereantur eterna, cupientes igitur, ut

monasterium de Hecmunde, ordinis sancti Benedicti,

Trajectensis diocesi, congruis honoribus frequentetur 2
)

Christi fidelibus jugiter veneretur, omnibus penitentibus

et confessis, qui in festis Nativitatis, Resurrectionis et

Ascensionis Domini nostri Jhesu Christi atque Penthe-

costes, in singulis festis gloriose virginis Marie et aliorum

1) Quamquidem = Quoniamquidem. Zie Diefenbach i. v.

2) Men zou hier verwachten : et a.
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sanctorum sivesanctarum, in quorum vel quarum honorem

dictum monastcrium sive ejus ecclesia vel altaria sunt

ordinata, fundata et constructa, et in singulis festis

dedicacionum dicte ecclesie sive altarium predictorum

et per dictorum festorum octavas, ad dictum monasterium

tam devocionis accesserint, et illud pia merite visitaverint,

aut qui in festis predictis et a'iis sollempnitatibus missam

sive predicacionem abbatis prenominati monasterii, qui

pro tempore fuerit, cum devocione audierint in claustro vel

extra, Nos, de omnipotentis Dei memoria et beatorum

Petri et Pauli apostolorum, ejus autoritate confisi, dum-

modo hanc nostram indulgenciam diocesanus loei ratam

littere voluerit, singuli singulas dierum quadragenas de

injunctis eis penitenciis in Domino misericorditer

relaxamus, in quarum omnium testimonium et ad cer-

titudinem presencium et memoriam futurorum, presentes

litteras sigillorum nostrorum apposicionem fecimus com-

muniri. Datum Rome Anno Domini MCClxxx septimo

Apostolica sede vacante.

Confirmacio predictarum indulgenciarum. Nos, Johan-

nes, Dei gratia, electus Trajectensis, indulgencias con-

cessas a venerabilibus prioribus in littera, cui hec presens

cedula est transfixa, Abbati et Conventui in Hecmunde

ratas habemus et nostrum consensum apponimus super

eisdem per presentes. Datum anno Domini MCC octo-

gesimo nono feria quarta post Dominicam Jubilate.

Indulgencie decem episcoporum [cum] 2
) confirmacione

earundem. Summa 400 dies indulgenciarum.

Universis sancte Matris Ecclesie filiis, ad quos presentes

1) Hier stond aanvankelijk »sine", dat echter doorgeschrapt en ver-

vangen werd door »cum" met een andere hand geschreven, waarvan

tevens de volgende, erboven geschreven woorden : (cum) confirmatione

earundem transfixa per dominum Fridericum de Baden.
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littere pervenerint. Nos, miseracione divina, frater Basilius

archiepiscopus Jherosolimitanus Armenorum, frater

Maurus Amehensis, Ildebrandus Sutrinus, Nicolaus

Brotontinus, frater Jacobus Calcedoniensis, frater Simon

Bragnatensis, frater Antonius Vhenadiensis, Nicolaus

Tortibulensis, Jacobus Castellanus et Johannes Imolensis,

Episcopi. Salutem et sinceram in Domino caritatem. Pia

mater ecclesia de animarum salute sollicita, devocionem

fidelium pro quedam spumalia, munera, remissiones viz et

indulgencias invitare consuevit ad debiti famulatus honorem

Deo et sacris edibus impendendum, ut quanto crebrius

et devocius illuc confluit populus Christianus mutuis

salvationis gratiam precibus implorando, tanto celerius

delictorum suorum veniam et gloriam celestis regni

consequi mereatur cternam, cupientes igitur, ut monas-

terium sancti Adalberti de Hecmunda congruis honoribus

frequentetur et a Christi populo jugiter veneretur,

omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictum

monasterium in festivitatibus ipsius sancti Adalberti et

in aliis subscriptis, videlicet Nativitatis, Resurrectionis,

Ascensi Domini nostri Jhesu Christi atque Penthecostes,

in singulis festibus gloriose Virginis Marie, sancti Michael

Archangeli, sanctorum Johannis Baptiste et Evangcliste,

beatorum Petri et Pauli aliorumque omnium apostolorum

et evangelistarum, Stephani et Laurencii martirum,

Martini et Nicolai pontificum, beatarum Marie Magdalene,

Katherine, Margrete, Lucie et Agnetis virginum, om-

nium sanctorum, in dedicacione ipsius loei et per octo

dies festa predicta immediate sequentes, causa devocionis

et oracionis accesserint, vel qui ad fabricam, structuram,

luminaria, ornamenta, seu ad aliqua alia necessaria

manus porrexerint adjutrices, seu in extremis laborantes

quique suarum legaverint facultatum, aut missarum

sacra solempnia et predicacionem abbatum monasterii

16
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supradicti cum debito honore et reverencia audierint,

Nos, de Dei nostri memoria dulcis quoque matris sue

Marie gratia, necnon et beatorum Petri et Pauli aposto-

lorum, auctoritate confisi, quilibet nostrum XL dies de

injunctis sibi penitentiis, dummodo voluntas diocesani

ad id accesserit et consensus, misericorditer in Domino

relaxamus. In cujus rei testimonium presens scriptum

sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum.

Datum Lateranis anno Domini XCCC.

Indulgencie Everaerdi, Comanascensis Episcopi,

Everaerdus, Dei gratia, Comanascensis Episcopus,

Reverendi in Christo Patris ac Domini, Domini Johannis,

Trajectensis episcopi, in spumalibus vicarius generalis.

Universis Christi fidelibus salutem et benedictionem in

Domino sempiternam.

Cum utique dignum et justum est psalte 2
)
propositum

Deum in suis sanctis glorificare specialiter et laudare,

idcirco religiosorum virorum Domini Abbatis et Con-

ventus monasterii Hecmundensis piis et devotis precibus

inclinati, omnibus vere penitentibus et confessis, qui

festivitatibus deposicionis et translacionis sancti Adalberti,

preciosi confessoris, sive demonstracionibus reliquiarum

monasterii antedicti cum orationibus vel oblacionibus

devote maturaverint interesse, seu eciam qui hanc

orationem, o confessor et patrone Adalberte, pater bone,

in honorem ejusdem confessoris [devote] -) humiliter

i) In 't hs. staat: P psalte
. Uit dit laatste lees ik: pro salute, wat

de tekst toelaat, al moet men dan aannemen, dat de copiist het gewone

afkortingsteeken T) (pro) heeft weggelaten. Met die ingeslopen (?) voor-

afgaande s weet ik geen weg ; voor eene tegenstelling als het woordje

»sed" zou geven, zie ik geen grond, eerder juist voor »et" of »etiam".

2) Dit woord was in het hs. eerst doorgeschrapt, doch is daarna hersteld.

Het kan, doch behoeft niet gemist te worden, al doet de herhaling van het

woord in den volgenden regel aan misplaatsing denken, te eer waar

we anders gaarne »et" gelezen hadden tusschen «devote" en »humiliter".
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decantaverit et devote, de omnipotentis Dei memoria et

beatorum Petri et Pauli apostolorum auctoritate confisi,

xl dies indulgenciarum et unam carenam de injunctis

sibi penitenciis misericorditer in Domino relaxamus,

presenti testimonio litterarum.

Datum Hecmunde mensis Junii, die sexta, Anno Domini

MCCC tricesimonono, Indicione septima.

Indulgencie decem episcoporum cum confirmacione

earundem. Summa 400 dies Indulgentiarum.

Universis sancte matris ecclesie filiis, ad quos presentes

littere pervenerint. Nos, miscracione divina, Narces,

Manasgardensis archiepiscopus, Jacobus, Acernensis

episcopus, Andreas, Cornensis episcopus, Thomas, Tini-

nensis episcopus, Petrus, Montismaranensis episcopus,

Gracia, Dulcinensis episcopus, Salinamius, Wortmati-

censis episcopus, Bernardus, Ganensis episcopus, Sergius

Pollenensis episcopus et Petrus, Calienensis episcopus,

Salutem in Domino sempiternam. Quum, ut ait apostolus,

omnes stabimus ante tribunal Christi recepturi prout in

corpore gessimus, sive bonum fuerit sive malum, oportet

nos igitur diem messionis extreme operibus misericordie

pervenire, et eternorum intuitu id seminare in terris,

quod cum multiplicato fructu recolligere valeamus in

celis, firmam spem fiduciamque tenentes, quam qui parce

seminat, parce et metet vitam eternam, Cupientes igitur

ut monasterium monachorum ordinis sancti Benedicti

Hecmundense, Trajectensis diocesis, fundatum in honorem

sancti Adalberti, regis, congruis honoribus frequentetur

et a Christi fidelibus jugiter veneretur vere penitentibus

et confessis, qui ad dictum monasterium in omnibus

festis sancti Adalberti predicti, in omnibus quoque festis

illorum sanctorum, quorum nomine altaria seu reliquie

in dicto monasterio continentur et in dedicacione ipsius
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monasterii, in festis quoque natalis Domini, Circumscisionis,

Kpiphanie, Parasceves, Pasche, Ascensionis, Pentecostes,

Trinitatis, corporis Christi ac omnibus festis sancte Marie

virginis, sanctorum Johannis Baptiste et Evangeliste,

Petri et Pauli ac omnium aliorum sanctorum apostolorum

et Evangelistarum, sanctorum Laurencii, Stephani,

Vicencii, Martini, Nycolai, Augustini, Ambrosii, Benedicti,

Bernardi et sanctarum Marie, Magdalene, Katherine,

Margrete, Agnetis, Agathe, Lucie, Barbare, et XP» milium

virginum, in commemoracione omnium sanctorum et

animarum ac omnibus diebus dominicis et festivis causa

devocionis, orationis aut peregrinacionis accesserint, seu

qui missis, predicacionibus matutinis, vesperis aut aliis

quibuscunque divinis officiis ibidem interfuerint sive in

serotina pulsacione campane genubus flexis ter Ave

Maria dixerint, aut corpus Christi vel oleum sanctum

cum infirmis portentur secuti fuerint, necnon qui ad

fabricam, luminaria, ornamenta seu quivis alia dicto

monasterio necessaria manus porrexerint adjutrices vel

qui in eorum testamentis aut extra aurum, argentum,

vestimentum vel aliqua alia caritativa supersidia dicto

monasterio donaverint quotienscunque quencunque et

ubicunque premissa vel aliquidem promissorum devote

fecerint, de omnipotentis Dei memoria et beatorum

Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confïsi, singuli

nostrum quadraginta dies indulgenciarum de injunctis sibi

penitenciis misericorditer in Domino relaxamus, dummodo
diocesani voluntas ad id accesserint et consensus. In cujus

rei testimonio presentes litteras sigillarum nostrorum feci-

mus appensione muniri. Datum [anno] *) Avinione, XXVI
die mensis Novembris, anno Domini MCCCXXXIX, et pon-

tificatus Domini Benedicti papae duodecimi anno quinto.

i) Dit [anno], in het hs. eerst doorgeschrapt, daarna hersteld, dient

bij de lezing te vervallen.
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Confirmacio predictarum indulgentiarum.

Nos, Johannes, Dei gratia, episcopus Trajectensis, ad

universorum notiticiam deducimus per presentes, quod,

visis et incellatis litteris. quibus hec nostra cedula est

transfixa, Nos contentis in eisdem cum ea laudem Dei

et salutem populi respicere estimemus, pio et benivolo

nostro concurrentes consensu pariter et assensio omnibus

vere penitentibus et contritis, qui ad contenta in ipsis

litteris aliquid pii operis cum effectu fecerint vel afifectu

de omnipotentis Dei memoria, beatorum Petri et Pauli

apostolorum ejus ac beati Martini patroni nostri 1
).

DenHaae. L. M. G. KoüPERBERG.

i) Hier breekt het hs. plotseling af.



CARMELIETEN-KLOOSTERS IN NEDERLAND
VOOR DE HERVORMING.

(Vervolg van Deel XXXV, blz. 140.)

III. VLISSINGEN.

De Conventu Carmelitarum Vlissingensi in Zeelandia.

Fundatio ejusdem. Vlissinga, secundum Walacriae

oppidum, ad ipsum maris littus Portu et Mercimoniis

celebre, olim sub dyocesi Trajectensi, et ab anno 1559

sub dyocesi Middelburgensi praeter alia religiosa loca,

tempore Catholicorum habuit conventum Carmelitarum

anno 1410. Fundationem illam verbotenus extraximus

ex copia authentica Litterarum R. P. Henrici Hex Prioris

Vlissingensis, quas misit ad R. P. Hieronymum de

Dadezeele Priorem Brugensem ad annum 1 503, extracta

ex vestusto manuscripto codice conventüs Brugensis, cui

inscriptus erat hic titulus litteris rubris:

„Ex Zenodochio fit Coenobium Carmelitarum Vlissin-

gense in Walacria."

Circa annum Dni millesimum quadringentesimum

decimum per sollicitam instantiam et procurationem

et petitionem humilem cujusdam Venerabilis Patris

Fr. Gerardi de Heynsbeke conventualis conventüs Bru-

gensis Ord. F. F. Beatissimae Dei Genitricis de Monte

Carmeli, quondam Terminarii hujus terrae, scl. Walacriae,

conventüs praedicti alumni, de consensu et unanimi

assensu totius oppidi de novo Vlissingen praecipue et

Nob. Dni Ludovici de Santon Bastardi Hollandiae,
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ejusdem oppidi Dni ; insuper etiam beneplacito Dni

Wiggen Gerardijns Abbatis Monasterij S. Mariae, ord.

Praemonstratensis in Middelburg (: cujus negotium in-

tererat :) concessus, datus necnon et libere delegatus est

locus quidam hospitalis pauperum vocatus in den Stoppel-

meet ordini praefato, suisq. cum continentiis et annuis

redditibus ac ceteris bonis omnibus in certam et liberam

possessionem pro aedificando et construendo conventu

seuclaustro eorundem, in quo et ipsi F. F. Dno et suae

Genitrici Mariae in sancto servitio famularentur, pro

aedificatione, commoratione seu inhabitatione F. F. jam-

dictorum. Quo super locus hospitalis praenominatus

ordini praefato a S. Sede Aplica per S. S. Dominum
Papam Martinum V anno Pontificatus sui . . . .

l
) con-

firmatus et munimine roboratus est necnon et pluribus

salutiferis indulgentiis decoratus." Hucusque copia litte-

rarum. Conventus hic pro autiquo Carmelitarum more

sacer erat et sub titulo B. M. Virginis, quia ordinis sin-

gularis Patrona et tradux erat conventus nri Brugensis,

ex quo primos accepit religiosos. Inter benefactores suos

nominabat Praenobiles familias de Burgundia, Dnorum

de Beveren in Flandria, De Borssalia, Cruyninghen, de

Treslong, de Haemstede eet. In testamento enim praenob.

Dni Adriani de Borssalia Equitis, quod legi potest apud

Authorem Ecclesiast. Antiq. Zeelandiae, habentur haec

verba : „Item geve ick onser Vrouwe Broeders in nieu

Vlissinghen tot haere timmeragie een pont groot" 2
).

i) Nono. Martinus V werd Paus in 141 7 en het stuk is van 1426,

zooals verder zal blijken.

2) Zie Matthaei, Vet. aevi Analecta t. II p. 290.

In de Grafelijke rekening van 1425— 1429 lezen wij nog: »inde

solvit Florys van Borsselen 23 £, 11 se, 4 d. gr., sic restant 8 £,

13 se, 4 d. gr. die hi wijst op die broeders te Vlissinghen, die vrij

wesen willen".
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Obiit hic Adrianus Brugis anno 1466. Dicitur haec

civitas Vlissingcnsis ad distinctionem pagi adjacentis,

qui usque modo extat et vocatur Auwt Vlissinghen.

Conventus hic habet latissimos Tcrminos scu statas

concionandi vices nempe per totam insulam Walacriae,

Cadsandam, Bierfletum, ara maritima Flandriae et

quatuor officia.

De Ecclesia conventus.

Ecclesia haec adaedificata conventui videtur consecrata

per Reverendissimum Dnm et Patrem Henricum de

Tolvis, Epüm Rossensem, suffraganeum Trajectensem,

Filium conventus nri Mechlinieneis ; annum quidem

conjicere non possumus nisi quod Rev ss noster Henricus

anno 1400 factus Epüs Rossenis vixerit ad annum 1426

quo anno adhuc consecravit Sacellum Monasterij Moni-

alium S. Agnetis, ord. S. Augustini Dordraci sub dyocesi

Trajectensi. Anno 1566 haec ecclesia mense Augusto

sicut aliae ecclesiae omnium insularum Zelandiae im-

maniter profanata est ab iconomachis, confractis Divorum

imaginibus, spoliata sacra suppellectile, et dispersis

prae timore religiosis l
).

De Prioribus hujus conventus ac de Religiosis,

pietate et scientid insignibus.

Primus qui nobis innotuit Prior est R. P. ac Eximius

Mag. Goswinus Hex, Sacr. Theol. Doctor parisien. qui

ante annum 1460 rexit.

Secundus R. P. Henricus Hex, qui erat Prior ad

annum 1503 et supra relata de fundatione conventus

1) Volgens 't Oud Archief VHssingen, nos. 65 en 87, keerden de

Carmelieten reeds spoedig terug, genoten de bescherming der Magistraat

en werden zooveel mogelijk schadeloos gesteld.
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scripsit ad R. P. Hieronymum de Dadezeele, conventus

Brugensis Priorem.

Tertius R. P. Ogerus Impens, Sacr. Theol. Lector,

Terrae S. Miles, conventus Brugensis filius, concionator

famosissimus et facundissimus, ac primus a Reformatione

Sorethiana introducta, hujus conventus Prior 2
) Praefuit

ad annum 15 12, obiit ibidem vir grandaevis anno 1 521.

Quartus R. P. ac Eximius Mag. Joannes Mouwe

Sacr. Theol. Doctor parisien., conventus Brugensis filius,

vir suo tempore ingenio subtilis et eloquentissimus, Eccle-

siastes famosissimus, qui absoluto Prioratu Brugensi

rexit ad annum 1521 hunc conventum ; obiit Brugis

Jubilarius anno 1534.

Quintus R. P. Joannes Triecke, Sacr. Theol. Bacca-

laureus, conventus Vlissingensis Prior ab 1524 usque

1527, obiit Ostendae et ibidem sepultus est 1533.

Sextus R. P. Cornelius Rouwvlees, conventus Vlissin-

gensis Prior et Brugensis filius rexit ab anno 1527 ad

annum 1530. Obiit Brugis actualis monialium in Bethalia

confessor ab Epo Tornacensi constitutus anno 1531 die

29 Aprilis.

Septimus R. P. ac Eximius Mag. Livinus Molineus,

Sacr. Theol. Doctor parisien. quondam Prior Gandavi

1) Omtrent deze jaren hadden de Carmelieten moeielijkheden met

Mr. Anthonius Mast, cureit van Vlissingen, met wien zij over de uit-

oefening van verschillende functien in geschil lagen. Evenals te Haarlem,

ging het geschil voornamelijk over de gelden, die bij gelegenheid

van begrafenissen moesten worden opgebracht. Paus Sixtus V had reeds

den Abt der Middelburgsche abdij opgedragen, uitspraak te doen aan-

gaande de bevoegdheden, die den cureit toekomen; 30 Üct. 1484 had

de Abt de opdracht wel aanvaard, doch men bemerkt er niets van in

't Arch. O. L. V. abdij te Middelburg, Reg. 937 en 945 (waaruit we

dit alles ontleenen) totdat wij 31 Maart 1505 (Reg. 1184) zien, dat

er een minnelijke overeenkomst gesloten wordt over de verdeeling van

de opbrengst der kerkelijke diensten.
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et Valencenis, rcxit convcntum Vlissingcnsem ab 1530

usque 1535.

Octavus R. P. de Kximius Mag. Jacobus Bruijnsteen,

Sacr. Theol. Doctor parisien., rexit Prior ab anno 1539

ad annum 1543. Obiit Brugis Jubilarius anno 1549.

Nonus R. P. ac Eximius Mag. Simon Walloijs Sacr.

Theol. Doctor lovan. ac zelosissimus verbi Dei praeco,

conventus Brugensis fllius; anno 1543 eligitur Prior et

praefuit usque 1556. Obiit Prior Brugensis in actuali

regimine anno 1548 die 22 Novembris.

Decimus et ultimus qui nobis innotuit Prior Carmeli

Vlissingensis est R. P. Gregorius Aquarius, qui fugiens

anno 1572 haereticorum rabiem in Brugensi Carmelo

vitam deponit.

Deinde memorandi sequentes religiosi : Anno 1438

R. P. Joannes de Zelandia, conventus Vlissingenis filius,

obiit Brugis. Item Vüssingae obiit P. Christianus Pluvvier,

conventus Brugensis filius anno 15 15 ; Gandavi P. Jacobus

Villicus alias Mayer, supprior hujus conventus anno 1546.

Item P. Mathias Haze, conventus Vlissingensis filius et

insignis concionator
;
post interceptam a Geusis civitatem

conventui Iprensi incorporatur et tandem Prior, ab

haereticis invadentibus civitatem Iprensem post ruinam

conventus Iprensis in exilium missus. Dum Poperingae

verbum Dei praedicavit, supervenientibus militibus vulgo

dicti die goet gezvillighe geusen, explosit unus in illum

bombardam et licet industrie, cujusdam catholici non

fuerit occisus, tanto tarnen tremore correptus brevi post

in civitate Ariensi obiit anno 1578. Eum Poperingani

honcstissime sepeliri curarunt. Item P. Joannes Fabius

sive Boonen, conventus Vlissingensis filius, post annum

1572 incorporatur conventui Alostano et ejusdem Prior

ab anno 1597 usque 1602.

Praecipua tarnen huic Carmelo Vlissingensi gloria et
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immortalis fama fuit R. P. de Eximius Mag. Goszviuus

Hex, hunc Buchelius nominat Haex, alii scriptores Hoex

vel Houx. Aliqui nominant illum patria Vlissingensem,

alii Zelandum, sed Brabantum fuisse monstrat illius

epitapium, quod positum erat in ecclesia nostra ad

S. Catharinam in civitate Trajectensi. Fuit ergo natus

in Loenhout, pago Brabantiae, uno milliari ab Hoog-

straten dissito. Professionem suam fecit in conventu

Vlissingensi, studia sua partim in suo conventu, partim

Brugis incoepit, complevit illa Parisiis 1
), factus ibidem

Doctor S. Theol. Sorbonicus; quo autem anno promotus

sit, necdum invenimus. Ad patrium conventum reversus,

ibidem legit et docuit et Prior fuit, quo tempore animum

ad diversa opera tam Theologis quam concionatoribus

utilia conscribenda applicuit, quae Val. Andrea et

Fr. Sweertio testibus fuerunt seqq.

:

Commentarium in Lib. I et II Sententiarum, Brugis

extitit in Carthusia, secundum Bunderium AI. S.

Directorium perturbatae conscientiae.

Quaestiones de Virtutibus theologicis et cardinalibus

M. S. olim Vlissingae apud Carmelitas nostros.

De decem Praeceptis Lib. I de modo praedicandi,

de copia Exemplorum
;

Quadragesima, Sermones de

Tempore et de Sanctis.

Ejus elogium sic contexit noster P. Arnoldus Bostius:

"Goswinus Hex, Brabantus .... Doctor insignis et prae-

dicator adeo singularis, ut nullus cujuscumque status in

tota teutonica lingua ei valeret aequiparari. Praeter

fructum abundantissimum, quem in partibus Flandriae

et Brabantiae, Hollandiae et Zelandiae dederat, in quibus

velut Apostolorum unus habitus est, viva voce exercuit,

complures etiam libros optime scripsit . . .
." Deinde

]) In 145 1 was hij Lector Sententiarum te Parijs.
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propter celebritatem doctrinae, cloquentiae et pictatis

assumptus fuit in confessorem et poenitentiarium Illu-

strissimi Episcopi Trajectensis, cui ctiam fuit a consiliis,

a quo et a populo senatuq. Trajectensi successu temporis

tantum impetravit, ut anno 1468 Carmelitis daretur

facultas aedificandi Conventum, in loco ubi situm crat

hospitale S. Agathae ad portam Catharinae. Quantae

autem aestimationis ipse Gosvvinus et Joannes de Arundine

fuerint populo Trajectensi, indicant Litterae Magistratüs

pro fundatione ejusdem conventus his verbis: „Soo is

het dan dat wij de welcke verscheydene en voor-

namentlijck twee lofweerdighe Mannen van dese order

onderkennen ende gevonden hebben, door welckers

wereken ende leeringhen de herten van veelen menschen

reeds tot Godt getrocken zijn, welcke menschen nu ten

hoogsten verlanghen, om soo een order in onse stadt

van Utrecht te hebben ende bij ons crachtigh hebben

aengehouden, datwe aen gemelde order een bequaeme

en welgelegene plaetse souden besorghen."

Quod autem hi duo viri, in tantum a Magistratu

laudati, R. R. P. P. Goswinus Hex fuerint et Joannes

de Arundine, inde patet, quod Goswinus noster fuerit

promotor fnndationis hujus conventus, ejusq. primus

Vicarius et Joannes noster de Arundine post assump-

tionem Goswini ad episcopatum, ejusdem primus Prior.

Mortuo Revmo Patre Judoco Borre, Epö Hieros. et

Suffraganeo Trajectensi ex ord. Praedicatorum in ejus

locum ab Illustrissimo D. Davide de Burgundia suffectus

est Reverendissimus noster Goswinus Hex, sub titulo

Episcopi Hieropolitani et suffraganei Trajectensis anno

1469. De ejus electione in Epïïm leguntur in actis con-

sistorialibus Pauli II : „F. Goswinus Heyx, ordinis

Carmelitarum Sacr. Theol. professor, eligitur Episcopus

Hieropolitanus undecimo kalendas Junii 1469. Cum vero
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ad ecclesiam praedictam propter infideles non detur

accessus, conceditur ei usus Pontificalium in Diocesi

Trajectensi." De ejus consecratione in magno Chronico

Hollandiae leguntur sequentia: „Anno 1469 die 29 Sep-

tembris in parochiali ecclesia Hagensi consecratur in

Episcopum R. P. Goswinus Hex, ordinis Carm. ex

conventu Vlissingensi a tribus Episcopis Fornacensi,

Salubriensi et Politano."

Reverendissimus Goswinus, factus Episcopus, nihil in

prima religiosae vitae methodo mutavit, sed sua profunda

humilitate se non exuisse carmelitam indigno et docto

episcopo ; nam Arnoldo Bostio teste cum Fratribus

vixit Episcopus velut unus ex iis, virtutibus suis multis

sanctitatis exemplar se exhibens. Addit Lezana noster

ad annum 1475 in tomo IV Annalium : „majoris aesti-

mationis haberi debet, quod arctioris vitae semper cupidus

fuerit et cum suis religiosis communem et pauperem

vitam egerit." Videamus denique quid egerit tanquam

Suffraganeus Trajectensis.

Anno 1470 consecravit ecclesiam Regularium Cano-

nicorum non procul ab Alberge 1
), quo anno etiam

1) N. 1. tusschen Ootiuarsum en Alnieloo, op de erve Hobergen. In

1406 vestigden zich daar de Broeders van het Gemeene Leven. In 1447

vroegen en verkregen de fraters den kloosterregel van Augustinus en

werden vereenigd met het kapittel van Windesheim. (Zie De Klooster-

vereeniging van Windesheim door van Slee, blz. 129 seqq.). Hun

Prior Reinier van Tessel in 1454 aan het hoofd gesteld, liet een kerk

bouwen met 10 altaren. Het is deze kerk, welke door Goswinus is

geconsacreerd den 23en Juni 147 1 (niet in 1470 gelijk onze Autheur

zegt) zooals blijkt uit de bulle in H. S. 352 der Kon. Bibl. te

's Gravenhage no. 83. (Cfr. Oudh. v. Deventer p. 302 en Bat. Sacra II

p. 510.) In dezelfde bulle no. 83 vinden wij, dat Goswinus op

verzoek van Prior Reinier een aflaat schonk van V dagen aan ieder,

die zijn broeder uit liefde had bijgestaan of uit liefde waarschuwde

;

aan ieder die vermaand zijnde, zich voor den vermaner verootmoedigde

;

aan elk, die zonder verontschuldiging bij het capitulum culparuin zijn
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consecravit ecclesiam conventus nostri Veteris Villae

sive Outdorp in hon. B. Mariae V.

Anno 147 1 die 2 Julii consecravit sacellum monasterii

Monialium in Almeloo.

Anno 1472 die 8 Septembris Rotterodami consecravit

in majori ecclesia principem aram in hon. S. Laurentii

M. et S. Mariae Magdalenae, et constituit, ut annuum

hujus consccrationis diem celebrarent fideles Dominica

p. festum S. Laurentii, quando quotidie Indulgentia XL
dierum erunt ad dictum Altare obtinendae ab illis, qui

eleemosynam dederint vel ter Pater et Ave recitaverint.

Tandem plenus operibus bonis et zelo maturus vitam

mortalem cum immortali mutavit Trajecti ad Rhenum

anno 1475, sepultus in choro ecclesiae S. Catharinae

conventus nostri, cujus fundationis primarius promotor

fuerat, sub sequenti epitaphio quod Catholicorum tem-

pore ibidem extabat : „Conditur hic Dominus Goswi/ius,

et ordinis hujus Fratrum conventus, qui fuit Eximius

Doctor Parisiensis Praesul Hieropolitanus, Loenhout

quem genuit, proh dolor ! hic obiit. Anno Domini 1475

ultimo, die Martii." Ejus memoriam celebrant Trithemius,

Paulus Langius, Conrad. Gesnerus, Possevinus in Appa-

ratu, Franc. Sweertius in Athenis belgicis. Eysengrenius *),

agentes de ejus scriptis.

Eysengrenius Gosvvinum nostrum appellat poetam

gravem ac theologum sacrarum legum peritissimum. De

schuld beleed; die een hard woord zonder bits bescheid en geduldig

verdroeg; die eenige daad van gehoorzaamheid verrichtte en het al-

gemeen welzijn der broeders bevorderd had.

Ruim een week later (d. w. z. op 2 Juli 1471) consacreerde hij de

kerk van de Zusters te Almeloo; deze waren Tertiarissen van den

II. Franciscus; het klooster en de kerk waren toegewijd aan S. Catharina.

Zie Oud//, v. Deventer blz. 31 1 seqq.

1) Vooral ook Lezana, Annales IV blz. 937 en Delarue, Geletterd

Zeeland blz. 21 1.
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ejus operibus poeticis apud alios scriptores altum silen-

tium est, cum forte interciderint sed operum theologicorum

omnes meminerunt.

Casus memorabiles et Destructio Conventus.

Conventus hic Vlissingensis utpote tradux Conventus

nostri Brugensis, fuit sub provincia Franciae et Flandriae

Vicariatu, qui Vicariatus aliquibus annis institutus, postea

extinctus est. An in hoc conventu capitula prövlia vel

saltem congregationes capitulares fuerint habitae, desti-

tutione documentorum dicere non possumus.

Anno 1484 Civitas Vlissingensis et cum civitate

conventus noster passus est grave damnum per Slusanos,

qui rebelles legitimo suo principi Maximiliano Austriaco

inopinate Walachriae insulam ingressi, spoliant Vlissingam

adhuc moenibus destitutam et interfectis multis civibus

magnam summam pecuniarum extorquent, Walterum

Domburgi Praetorem in summo templo 2
) interficiunt,

tandem cum nullum avaritiae libidinisq. genus omisissent,

rupta fide ditiores cives omnes abductos, libertatem

magno redimere extorquent.

Anno 1572 capta est Briella, prima die Aprilis per

Geusios aquaticos, auctoribus Gulielmo Lumnio Comité

marcano, et Gulielmo Blosio, Domino de Treslong. Hujus

invasionis nuntium Vlissingam clam detulit Joannes

Cuyckius Herptenus 2
), qui civicae seditionis incentor

1) Den ióen Mei 1485 werd Heer Wouter van Domburg, Schout

van Vlissingen, in de Sacristie doodgeslagen. Na de plundering der

stad, werd Vlissingen met muren en poorten versterkt. Zie Reigersb.

dl. II blz. 311 en vooral Ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen,

blz. 139, door P. K. Dommisse.

2) Jan van Kuik, Heer van Erpt, was de oorzaak, dat een uit

's Prinsen leger »wien 't hooft kroes stondt van den drank" door een

geschenk van twee dalers, het geschut van de wallen liet losbranden.

Zie Tassis, lib. I p. 148.
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novis rebus studentibus author fuit expellcndi paucos

pracsidiarios Wallones et repulsis tormenti explosione

adnavigantibus Hispanis, Autonius Burgundus Dfio

Capellae, provinciae Zelandiae Gubernator Middelburgo

Vlissingam advolat, ut seditionem exortam sopiat, sed

anitnos exasperante Cuyckio urbe facessere jubetur et

statim vulgus populi initia novae Arcis Vlissingae strui

coeptae imperio ducis Albani, demolitur, Paciottum

Hispanum Arcis architectum suspendit jussu Treslongi,

qui cum aliquibus navibus et copiis Geusiorum Brielia

Vlissingam advenerat. Gensii erant numero 200, homines

templorum spoliis induti et quibus casulae pro loricis

aut similes sacrorum ornatus. Patres advertentes summum

vitae discrimen partim fuga Middelburgum elabuntur,

partim publico edicto Magistratus urbe exacti sunt.

Receptis Geusiis, iterum omnia loca sacra sunt profanata,

eversis aris, omni supellectile spoliata et in profanum

usum conversa, in qua spoliatione perierunt omnia hujus

monasterii monumenta, quibus anno 1566 adhuc peper-

cerant rabidae iconomachorum manus. Interea Middelburgi

morabatur R. P. Gregorius Aquarius, Prior Conventus

cum paucis Religiosis, donec haec immanis tempestas

cederetur, sed videns validiores per totam Zelandiam

excitari procellas et res catholicorum ad interitum

vergere, ad conventum Brugensem tanquam ad secu-

ritatis portum Middelburgo cum suis transmeavit. Con-

ventus destructus est post aliquos annos et devenditis

materialibus 2
) ejus loco exstructa est anno 1594 domus

1) Het »Quoyer, innehoudende declaratie van alle de huysen en de

erfven, soo vercocht als onvercocht, gestaen ende gelegen binnen der

stadt Vlissinghen, eerlijts ancommende de Geestelicheit," noemt als

3de perceel op

:

Item 't clooster van de munnicken. Is in 't begin deser oorloge geheel

affgebroken geworden, uytgenomen alleenlic den reefter, dewelcke eens-
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civica ad similitudinem domus civicae Antverpiensis,

licet minoris formae.

Hallucinatur author Eccles. Antiq. Zelandiae, dum

asserit in fundo domus civicae Vlissingensis, quondam

cum Carmelitarum conventu stetisse P. P. Praedicatorum

conventum, qui ipsis fatentibus, nunquam habuerunt

Vlissingae conventum
;
potuit tarnen circa nostrum con-

ventum stetisse domum aliquam terminariorum ejusdem

Ürdinis, quod tarnen R. P. Bernardus de Jonghe Domini-

canus in sua „Batavia Dominicana desolata" altesilet 1
).

deels gebruyct wordt totter wage ofte balance ende de reste totter

vleeshuys van der stadt.

Item aengaende die materialen van de steenen van 't voorseide aft-

gebroken clooster, zijn binnen dese troublen met eenige scepen ge-

soncken geweest op de riviere van Antwerp, omme den viandt sijn

passage te mogen benemen.

Item achter den voors. reefter van 't voorseyde clooster zijn drie ofte

vier huysen getimmert, die op chijnse uytgegeven worden tot profijte

van de gemeenen arme van Vlissinghen ende de reste van de erfve

van 't voors. clooster wordt gebruyct voor 't merctvelt tot verciering

ende commoditeyt van der stadt. Tot zoover het Quoyer van 1580.

Het klooster stond op de Markt, noord- en oostzijde, tegenover de

Broer-Aernoutsstraat of Breestraat, nu Breeslop en Bakkersgang. (Bij

het bombardement in 1809 zijn daar vele huizen verwoest en ontstond

de huidige Botermarkt.) Uit het Quoyer van de geestelijke huysen van

1580, blijkt verder, dat de gronden oost aan de Markt — wijk C

n. 33a en 42—49, althans tot een diepte, die gelijk staat met de breedte

van 't perceel, genoemd »de gouden Leeuw" — wijk C n. 49 — ook

tot het terrein van het klooster hebben behoord. Het front van het

klooster strekte van de Weststraat tot en met de herberg »De gouden

Leeuw." Thans staat op de voormalige kloostergrond een Openbare

School, daarnaast eenige particuliere huizen, het bureau van I'olitie en

de zooeven genoemde herberg.

1) Het Carmelietenklooster is het eenige klooster geweest, dat in

Vlissingen gestaan heeft. Dat eenige Autheurs, o. a. van Heussen in

Hist. Ep. Middelb. II, blz. 29, ook spreken van een Dominicanen-

convent, vindt denkelijk zijn oorzaak in de rechten op de inkomsten

van den hoofd- of penningtol, die aan »de predicaren in den haegen"

toekwamen. Immers in 1420 vermaakte Lodewijk, natuurlijke zoon van

graaf Willem IV als heer van Vlissingen »den sonnendach, midvasten,

17
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Diploma ta et tabellae olim in conventu conservata.

In alia parte vetusti manuscripti codicis, qucmcitavimus,

ubi de fundationc conventus, continebantur haec seqq.

cum titulo hic .suprascripto in rubris litteris delineato

:

Invenitur in cista communitatis conventus Vlissingensis

bulla de acceptione et confirmatione loei anno 1426

die 7 mensis Junii, Pontificatu.s Dni Martini Papae V
anno nono.

Item confirmatio ad idem per notarium authentica

in alia bulla.

Item confirmatio Dyocesani et Pastoris.

Item confirmatio Dni Abbatis de Middelburgo.

Item litterae, quibus Dfis Ludovicus Bastardus Hollan-

diae dedit nobis hunc locum cum suis pertinentiis, illo

salvo, quod praedicti Fratres obligarentur tenere imam

domum cum sex lectis pro pauperibus, hospitalitatcm

petentibus 1
), perpetuis temporibus. Istud erat mutatum

anno 1497 per Ballivium, Burgimagistros eet.

Item litterae Scabinorum de Domstadio de adjacente

coemiterio in parte orientali, quod emimus a Pierre

Goy Piers et integre solvimus.

Item litterae Scabinorum de terra jacente in Seelbacht

cum onere satis gravi.

als men in de kereke zingt het Laetare, geheeten die dach der rosen"

aan het Dominicanerklooster te 's Gravenhage als aalmoes zeker hoofd-

geld van de opbrengsten van 't veer te Ylissingen. Zie ook in de

Bijdragen dl. XIII, blz. 358; verder hw. Oud archief Middelburg,

no. 2866; De Westpoort te Vlissingen, door C. P. Dommisse, blz. 21

en 383, en Costumen van Vlissingen. H. S. in folio no. 20 blz. 168.

1) Men herinnere zich, dat op het kloosterterrein in de Stoppelmeet

het Armen-gasthuis zich eertijds bevond. Dergelijke prijzenswaardige

zorg van de Magistraat voor de Armen treffen we tot onze stichting

zeer vele malen in oude stukken aan. In 1422 werd b.v. het H. Geest-

gasthuis te Groningen vrijgesteld van heerendiensten, op voorwaarde,

dat een kamer met bedden ten allen tijde disponibel bleef voor arme

reizigers. (Archief van 't ff, G. Gasthuis Ie Groningen. Inv. n°. 8, reg. "jój.
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Item litterae Scabinorum de terra, quam dedit Domina

de Ravesteyn cum onere.

Item litterae Scabinorum de terra, jacente in vetere

Vlissinga et Seeborch, quam dederunt Goris quidam

et Margaretga cum anniversario onere et Davidi Pastori

septem flor. annue.

Item litterae Mag» Jacobi, filii Catharinae Vleyshouwer.

Notanda circa Fundatorem.

Fundator hujus conventus fuit Ludovicus filius naturalis

Wilhelmi VI comitis Palatini, ducis Bavariae, Hannoniae,

Hollandiae, Zelandiae Comitis et Domini Frisiae, qui a

patre suo accepit dominium novi oppidi Vlissingensis 2
).

Unde vocetur Ludovicus ille de Santon, usque modo

non reperimus cum apud authores zelandicos, ut Reigers-

bergium et Boxhornium, nulla inter zelandicae nobilitatis

familias reperiatur familia de Santon. Denique ad id

quod dicitur de bonis relictis a Domina de Ravesteyn,

animadvertendum, quod haec est illa celeberrima Anna

de Burgundia 2
) Philippi Boni Burgundiae ducis filia

naturalis, quae primo 1454 matrimonio duxit Adrianum

Borsalium, Dominum de Brighdamme, Galmaerde,

Sommersdijk, Duivelande et Seeburgh, qui anno 1460

1) Den i8en Febr. 14 14 gaf Willem VI van Beyeren het oude en

nieuwe Ambachtsdeel van Vlissingen met de lage en hooge heerlijkheid,

als Zeeuwsch leen, aan Lodewijk, zijn bastaardzoon. Zie Reg. kamer

van Holl. cap. Zeeland, fol. 27.

2) Anna van Burgondie, natuurlijke dochter van Philips van Burgondie,

was gehuwd met Adriaan, heer van Brigdamme. Na zijn dood in 1468

erfde zij dit Ambacht, dat »sij gebruuckt uyt machte van haer huwelixe

voirwaerden" zeggen de Graf. rek. van 1469 en 1470. Vervolgens

huwde zij met Adolf van Cleef, heer van Ravestein en werd alzoo

vrouwe van Ravestein, waarnaar het Ambacht nu genoemd werd:

't Ravesteyns-ambacht. (Vgl. Ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen

door P. K. Dommisse, 1910).
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fuit creatus a Philippo Bono, Aurei Velleris Eques et

obiit 1468, sepultus Seeburgii in ecclae parochialis choro

sub spectabili tumba. Anno autem secundo matrimonio

juncta est Adolpho Clivio, Dno de Ravesteyn, Obiit ille

anno 1492 aetatis 62 ; sepultus choro Ecclae P. P. Domini-

canorum Bruxellis, quam ibidem fundaverat. Supervixit

Anna secundo marito aliquos annos, tota intenta piis

operibus et fundationibus.

De domo Terminariorum sive Hospiiio Ziriceano.

Conventus noster possedit hunc amplissimum Ter-

minum, ut habetur ex Sandero in suo chorographia

Carmeli Mechliniensis, cujus haec sunt verba : „Secundum

hospitium in Zirikzee, situm in loco Dirixweert, quod

conventui acquisitum fuerit per Ven. Patrem Joannem

Exel, ut patet ex litteris archivii Mechliniensis, datis

die 9 Aug. anno 1460; illud autum 1531 die 10 Maii

translatum fuit ad conventum Antverpiensem ex donatione

gratuita ab Eximio P. Mag. Joanne de Pascha, S. Theol.

Doctore lovan. Priori Mechliniensi. Terminus hic Ziri-

ceanus erat extensus per majorem partem Zelandiae,

complectens quatuor insulas, quarum prima vocatur

Scholda sive Schouwen, habens 22 pagos, praeter civitates

Ziriceam et Brauwershaviam, altera Duyvelandt cum

6 pagis, tertia Noort-Bevelandt cum 12 pagis, quarta

olim Wolversdijck, nunc insula Ter Tholen, habens itidem

1 2 pagos. Data insuper fuit domus, sita in civitate Ziri-

ceana, loco super nominato. Invenimus in necrologio

Mechliniensi aliquem alium Terminum extitisse in

Zelandia, nempe Terminum Zuyt-Bevelandiae ; nam post

annum 1499 obiit R. P. Joannes Boets, S. Theol. Lector,

quondam terminarius Zuyt-Bevelandiae et conventus

Mehliniensis Prior. Ouod antum hic Terminus diversus

fuerit a Termino Ziriceano, ulterius patet ex ipsa
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1

donatione gratuita superius relata, ubi inter quatuor

insulas Zelandiae, in quib' hic Terminus Ziriceanus con-

tinebatur, non numeratur insula Zuyt-Bevelandiae, in

quo Termino verosimiliter Carmelitae habuerint aliquod

Hospitium in civitate Ter Goes.

Pro majore notitia utriusq. Termini in Zelandia legitur

in necrologio supradicto, quod anno 1 381 R. P. Arnoldus

Harewijck obierit in Zelandia. Item anno 1406 nominatur

P. Joannes Exel, S. Theol. Lector, quondam Terminarius

in Ziricea. Illud stare non potest cum anno 1460, quem

allegat Sanderus, tune P. Joannem domum in Ziriceana

civitate Patribus terminariis Mechlinae acquisivisse, unde

hoc Necrologium aut Sanderus in errorem incurrisse

videtur. Memoratur insuper in eodem necrologio ante

annum 1430 R. P. Petrus Goosens, qui obiit in Zelandia,

P. Martinus Monachi de Amstelodamo, quondam conventus

Antverpiensis, Sacr. Theol. Lector et Supprior qui rediens

ex civitate Ziriceana, ubi per aliquot annos terminos

coluerat ad conventum Mechliniensem, ut in diebus

Paschalibus solemnem S. Rumoldi processionem comi-

taretur, in transitu Autverpiae morte praevenitur anno

15 19 die 27 Aprilis, sepultus ibidem in domo capitulari,

Domum Terminariorum in civitate Ziriceana occupaverunt

haeretici post annum 1 572 1
).

1) Volgens de Rekening der stad Middelburg in I520(zie KestelooIII,

blz. 19,) hadden de Carmelieten van Vlissingen destijds ook nog een

huis in de Korte Gorsstraat te Middelburg, op den hoek van het

Tiendehof. Op 8 Nov. 1535 vermaakte Janne Lievinsd. van Middelburg

een legaat aan de Onze-lieve-Vrouwebroeders binnen Nieuw-Vlissingen.

(Vgl. Oud Archief Middelburg no. 1587.)
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IV. Ouddorp bij Alkmaar.

Fundatio conventus Veteris villae sive Ontdorp

extra Alchnariam.

Alckmaria Septentrionalis Hollandiae metropolis, civitas

olim ampla, nitens, mercimoniis navigationeque perce-

lebris, praeter loca sacra quae in suis pomeriis habuit,

extra moenia habuit aliqua monasteria, inter quae con-

ventus erat Carmelitarum, fundatus anno 1467 in Pago

Ontdorp unde in catalogo conventuum Provinciae Ale-

maniae inferioris audit: „conventus Veteris villae ab

ipso pago Outdorp, aliquando etiam conventus Alcma-

riensis a vicina civitate." Vetus Hollandiae Chronicon

ejus fundationem refert ad annum 1468 in quadragesima,

forte computando stylo romano quando adhuc erat

annus 1467 stylo gallicano. Ouoad ejus fundationem

etiam Marcus Zvv. Boxhornius in „theatro civitatum

Hollandiae" ita ejus meminit : „Anno MCCCCLXVII

Carmelitarum hic coenobium excitatum est" R. P. Jacobus

Millendonck in originibus monasteriorum : „trigesimum

primum fundatum est in pago quodam dicto Outdorp,

sive Oudendorp prope Alckmaer, unde vocatur conventus

Veteris villae, cui in loco in possessionem recepto anno

1467, anno 1468 praeficitur Procurator Fr. Joannes

Michaelis anno 147 1 jconstituitur primus Prior Fr. Nicolaus

Simonis, Carmelita Harlemensis, vir in ordine scriptis

clarus." Situm hujus conventus exprimit Author Ecclesiast.

Antiq. Septentrionalis Hollandiae, his verbis: „Buyten

de Stat (:Alckmaar:) onder Outdorp tussen de sloten

Nieuvvborgh, anders Middelbrugh, op een plaets de

Swaenegeest genaemt is in het jaer 1467 een clooster

voor de Lieve Vrouwe Broeders Oft gescoede Carmeliten

gestight" imo ipse Joannes Blavius in sua mappa geo-
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graphica septentr. Hollandiae notat ipsum locum hoc

nomine : „Carmeliten" *).

De Fundatoribus et Benefactoribus hujus conventus.

Fundatores hujus conventus fuerunt partim Serenis-

simus Carolus Burgundus, cognomento Audax, Hollandiae

Comes, partim praenob. Dns Albertus de Raaphorst,

generalis pro eodem Carolo Comité aerarii quaestor,

Ballivius civitatis Harlemensis. Fundatio hujus conventus

nostri Veteris villae facta est cura et diligentia R. P.

Joannis Michaelis, conventus Harlemensis filii et Prioris,

qui praenobili Domino Alberto de Raaphorst Harlemensi

Ballivio erat a sacris confessionibus, promota dein apud

Carolum Burgundum, cognomento Audacem, studio et

sollertia Beati Patris Joannis Soreth, Carmelitarum Genlis,

qui apud ducem praefatum pro experta sanctitatis nota

maxime valebat, unde hic conventus in primaevo spiritu

Eliae et observantiae regulari fundatus ab utroque est,

accercitis ex reformato conventu Harlemensi religiosis.

De Ecclesia et Eventibus ejusdem.

Ecclesia hujus conventus dedicata esse videtur anno

1465, per Revmum p. Joannem ab Arundine, Epüm
Usbitensem et Sufifraganeum Trajectensem ex ordine

nostro assumptum ; nam ex libris Provinciae visitatur

hic conventus anno 1494 sub prioratu R. P. Joannis de

Ziriczea et legitur pro extruenda ecclesia nova adesse

materiae laterumque bona provisio. Haec ecclesia sacra

erat beatae Mariae V. singulari Ordinis Patronae et

1) In de Oudheden en Gestichten van West/r. (v. II. en v. R.) lezen

wij, dat het klooster gesticht is: te Ouddorp tusschen de Sloten Nienborg

en Oldenburg, nabij de Monnikenbrug, op eene plaats de Zwanegeest

genaamd. De stichters waren Karel van Bourgondie en Albert van

Raaphorst, over wie onze Autheur aanstonds uitvoeriger handelt. In de

zooeven genoemde Oudheden wordt 1467 als jaar der stichting opgegeven.

De Kroniek i>an Alkmaar geeft echter 1469 op.
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S. Albcrto ex ordine nostro Confessori in gratiam Dni

Alberti de Raaphorst fundatoris ]
).

Vixerunt Patres nostri in hoc conventu crescente

adhuc et exiguo usque ad annum 1552, quo mense

Januario magnam cladem ab aquarum inundatione et

concussione accepit. Interea dcplorandam prostrati con-

ventus ruinam commiseratus Rev. D. Joannes Grouwelius

loei parochus, quo vires resurgendi animosius adderet,

suam S. Pancratij parochiam pro pio in ordinem affectu

obtulit R. P. Mag. Everhardo Billico Provinciali
;
qua

illius intentione convocatis pro capitulo patribus proposita,

Provincialis eidem rescripsit 2
), capituli istius Patres uno

omnes ore primum Deo, qui consilium illud salubre illi

inspirasset, deinde benevolentiae illius summas habuisse

gratias et consequenter R. P. Wilhelmum ab Idegem,

conventus Gerardimontensis filium, ibidem institutum

Priorem et Pastorem.

Anno 1563 populus Alckmariensis, nescio ob quas

iniquas quorundam calumnias in furorem actus, coenobii

antiqui quae reliquae erant structuras demolitus est.

1) In het bisschoppelijk Archief te Haarlem bevindt zich nog een acte,

bevattende het relaas, dat op 13 Mei 1470 door Goswinus Haex
(een pater Carmeliet, suffragaan van den bisschop van Utrecht, over

wien in het vorige hoofdstuk der Bijdragen onder ^Vlissingen" uitvoerig

gesproken is) in het Carmelietenklooster te Ouddorp een altaar werd

gewijd ter eere van O. L. Vr. ; Elizeus profeet, Joês Baptista, Laurentius

en Gengulphus M.M., Basilius, Cyrillus en Albertus. (Zie Bijdragen

dl. XXIII, p. 313). Tevens heeft hij toen het Kerkhof gewijd.

2) In het stedelijk archief van Frankfort: Carmelitenbücher 47 b\i\. 211

bevindt zich nog een brief van den Provinciaal Eberhard Billick aan

Johan Gruwelius, pastoor te Ouddorp, gedateerd op 9 Juli 1554 en

verzonden van Brussel. Daarin bedankt hij den pastoor der St. Pancratius-

kerk, dat deze op zulk een edelmoedige wijze wil trachten, het klooster

in stand te houden Bijzonder beveelt hij hem den nieuwen Prior aan.

De parochiekerk had een jaarlijksch inkomen van 46 Carolini alsmede

aan jura Stolae 9 Carolini. De afgetreden pastoor behield voor zich

alleen een woonkamer.
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Credo his veluti moris sui velitationibus haeresim quae

prae portis erat praeludere sibi ipsam voluisse ; nam

anno 1572 occuparunt Geusii Alcmariam et paulo post

expulerunt omnes religiosos conventu suo et demoliti

sunt omnem conventus fabricam, ut nulla ejusdem in

pago Veteris Villae supersint vestigia.

Visitatus est hic conventus per R. Adm. P. Mag.

Joannem Mayerium Provincialem, ut patet ex libello

Visitationum annis 1563, 64, 65, 66 et 6y sine ulteriore

temporis expressione ; sed adnotatur, conventum illum

tune in pauperrimo fuisse statu, quia illis annis nihil

numerari potuit Magistro Provinciali pro jure Visitationis

propter summam paupertatem conventus et expectari ab

eodem Provinciali plausibiliorem hujus conventus statum.

Iterum visitatus est hic conventus anno 1569 circa festum

S. Benedicti Abb. mense Martio et rursus eodem anno

circa festum Exaltationis S. Crucis mense Septembri.

Anno 1570 circa festum S. Bartholomaei Ap. mense

Augusto et ultimo visitatus est anno 1571 circa festum

S. Martialis Mart. Mense Julio et anno sequenti facta est

per Geusios rebelles expulsio religiosorum et demolitio

conventus; nam P. Henricus Sedulius, Ord. Minorum in

Historia Mart. F. F. Minorum Conventus Alcmariensis

refert expulsionem contigisse ad annum 1572 mense Junio

ante Nativ. S. Joanniis Baptistae. Ideo Carmelitae non

prius ex suo conventu ejectos fuisse inferendum est;

nam in supra relato libello Visitationum ad annum 1572

fit adhuc mentio istius conventus realiter extantis, cujus

nomine Provincialis aliqua eodem anno executus est.

Catalogus R. R. P. P. Priorurn.

Anno 1468 et sequenti R. P. Joannes Michaelis Sacr.

Theol. Lector, actualis Prior Harlemensis, loei Procurator

et superior sive Vicarius usque
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1469 R. P' Nicolaus Simonis 1
), Sacr. Theol. Lector

conventus Harlem. filius, secundus superior hujus

loei, qui anno 147 1 in cap. prövli Coloniae cele-

brato die 28 Aprilis constituitur primus Prior, qui

rexit usque ad

1473 R. P. Joannes Trip de Veteri-Ecclesia, conventus

Geldriensis filius, Sacr. Theol. professor, et obser-

vantiae regularis laude conspicuus, rexit usque ad

1475 R. P. Simon Joannis, conventus Harlemensis filius

et Sacr. Theol. Lector, intcr ecclesiasticos scrip-

tores celebris 2
), rexit usque ad

1477 R- P- Franco de Haga Comitis, conventus Schoon-

hoviensis filius, Sacr. Theol. Lector rexit usque ad

1482 R. P. Joannes Petri rexit usqus ad

1483 R. P. Joannes Limmen rexit usque ad

1486 R. P. Franco de Haga Comitis pro secunda vice,

rexit usque ad

1488 R. P. Henricus Petri, rexit usque ad

1494 R. P. Joannes de Zireczea, conventus Schoonho-

viensis filius, sub quo visitatur conventus a R. Adm.

P. Provinciali et pro exstruenda nova ecclesia

magna provisio materiae laterumq. coctilium ad-

fuisse legitur ; rexit usque ad

1499 R- P- Franco de Haga Comitis pro tertia vice

rexit usque ad

1 503 R. P. Hermanus de Amstelodamo, conventus Veteris

villae filius, S. Theol. Lector, rexit usque ad

1) Nicolaas Simonis was geboren te Haarlem omstreeks 1440 en

overleed aldaar in 151 1. Hij schreef vele werken, o.a. : De potestate

Papae, Caesaris et Concilii, Vade Mecum (een verzameling preeken) en

vooral Disputationes et Reputationes (Venetië 1487 en 1497).

2) Aangaande de geschriften van dezen geleerden Prior, alsmede van

vele andere Carmelieten, verwijs ik — ne bis in idem — naar het

nieuwe iVederl. Biogr. Wdb. i. v. waar de belangstellende lezer uit-

voeriger gegevens vindt, alsmede aanwijzing van verschillende bronnen.
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15 io R. P. Aegidius Bernardi, conventus Trajectensis

filius, Sacr. Theol. professor, rexit usque ad

15 13 R. P. Joannes de Medenblick sive Memelinck con-

ventus Veteris villae filius, rexit usque ad

15 16 R. P. Joannes Moyen de Geldria, S. Theol. Lector,

rexit usque ad

1520 R. P. Nicolaus de Amstelodamo, conventus Har-

lemensis filius, S. Theol. professor observantia

regulari celebris l
), rexit usque ad

1) Tusschen de jaren 1525 en 1530 verbleef in dit klooster eenigen

tijd koning Christiaan II van Denemarken, die in 1523 door de Standen

(en het Hanzeverbond) werd verdreven, wijl hij de bisschoppen ver-

volgde, den Aartsbisschop van Lund zelfs deed ombrengen en het

Lutheranisme trachtte in te voeren «nobilissiinam conjugem suam

Lutherana infecit haeresi, ejusdem haeresis pullulatores contra jus

pietatemque in regnum nostrum catholicum induxit" zegt Ludewig
{Reliquae manuscr. Francf. et Lips 1723 V. 32 1).

Hij zal voor den zeer pieusen Prior Nicolaas wel niet een welkome

gast zijn geweest; immers zijn verblijf te Veere op 't slot Sandenburg

in 1522 en verder te Middelburg was zeer verderfelijk voor het

Katholicisme in Zeeland. Zoo schrijft Spalatinus in zijn Diarium (zie

Schelhor n, Amoenitates literariae IV 42 1) dat een brief van den koning

op 25 Oct. 1525 uit Middelburg hem meldde, dat er in Zeeland nu

een verwonderlijk groote ijver voor het «evangelie" bij velen ontstaan was

en dat het «woord Gods" door 't bloed der martelaren werd uitgebreid

;

hierbij dacht hij misschien aan den dood van Jan de Bakker en Willem Dirks.

De Katholiek 1867, op bl. 701 schrijft hem zelfs voor een groot deel

den voortgang der ketterij in Zeeland toe. Wellicht heeft den koning

zijn verblijf in Ouddorp bij den degelijken Prior toch nog goed gedaan

;

wij lezen tenminste, dat koning Christiaan op den Rijksdag te Augsburg

in 1530 weder tot de Kerk is teruggekeerd.

Moeielijkheden van geheel anderen aard openbaart ons een Brief

der Alkmaarsche Vroedschap welks copie geschreven is door Aug.

van Teylingen (-j- 1524) aan de «Eersame Heren Meester provinciael

cndc Difhnitoers vanet Capittel, dat nu onglanx sal ghehouden werden

in ons lieven vrouwenbroders cloister tot Coclen, van welcker oerde

wij een convent hebben hier buten onser stede van Alcmar. Daer den

prior mede sal comen nae ouwer gewoenten, soe hebben wij verstaen,

datter somighe broeders zijn, die hem willen quyt wesen ende dat totten

convents afterdccl nadattet nu mit den geestelicheit gelegen is: soe
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1529 R- P- Hermannus de Amstelodamo, pro secunda

vicc rexit usque ad

1532 R. P. Nicolaus de Amstelodama, pro secunda

vice rexit usque ad

1 54

1

R. P. Wilhelmus de Schoonhovia, conventus Schoon-

hoviensis filius, Sacr. Theol. professor rexit usque ad

1542 R. P. Henricus Kattenbroeck, conventus Mechli-

niensis filius, rexit usque ad

1 545 R. P. Wilhelmus de Egmond, dictus Dierd, conventus

Veteris Villae filius, S. Theol. professor usque rexit ad

1552 R. P. Franciscus Adriani, de quo R. P. Mag.

Everhard Billicus, Provincialis Alemaniae Inferioris

ita scribit ad Reverendissimum Nicolaum Audeth,

Generalem ordinis : „Franciscus Adriani conventum

Alckmariensem nascentum adhuc et exiguum regi-

mini admotus perdidit, nam conventum hac clade

quam ob aquarum inundatione et concussione

ventorum mense Januario 1552 (:haec tempestas

et aquarum inundatio toti Hollandiae, Zelandiae

et Frisiae horribiliter cum maximo ubiq. damno

incubuit :) acceperat, restitui posse desperans, simu-

lata ejus restauratione, obtinuit hoc pretextu facul-

tatem divendendi praedium quoddam
;
quo pro-

fligato et sacrario cum officinis omnibus per summum

flagitium spoliatis, aufugit; apostatae nequissimi

exemplum sequente Gerardo ab Hasselt, Lectore;

reliquis vero fratribus ob inopiam dilapsis. Eousque

warttet convent wel geregyert, als ons dunckt, ende oeck mede, want

jouwe discretie wel bekent is, wat parsonen daer zijn in dat convent:

soe behoirt ons toe te mereken tol welvaren van dat convent, want zij

van ons aelmissen meest moeten leven, soe begeren wij op jou eer-

saemheit continuacie van den priors officie, want sijn parsoen ons

angenaem is in predicacie ende in biechthoren . . .
." en was onder-

teekend door den Burgemeester Aug. van Teylingen. (Zie ook Bijdragen

dl. XVIII blz. 189).
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litterae P. Provincialis ad Generalem. Conventui

hunc in modum desolato praeficitur anno

1553 R. P. Martinus Beetzius, conventus Thenensis filius,

S. Theol. Lector; quo post trigesimum diem suae

institutionis per animi aegritudinem fatis functo,

bini dumtaxat sacerdotes servandae conventus et

terminoruin possessioni ex conventu Mechliniensi

eo collocantur, quantumq possent rei divinae operam

daturi, R. P. Henricus Taxius sub nomine Vicarii

et Joannes Angelus. Ulo tpë contigit oblatio

parochiae S. Pancratii per Dom. Joannem Grou-

welium, loei parochum et ibidem instituitur anno

1554 R. P. Gulielmus ab Indighen, conventus Gerardi-

montensis filius, S. Theol. professor, Prior et primus

ad S. Pancratium Pastor, rexit unum annum, quando

Gerardimontensem conventum repetiit J

).

I) Inderdaad had de Provinciaal (zie Stedelijk Archief Franklort,

Curmelitenbücher 47 b bl. 180 en 181) den 4den Juni 1552 aan den

Prior Fransiscus Adreani verlof gegeven, een weide (praedium pascuale)

genaamd het kinderlant aan den meestbiedende te verkoopen. Den

Sden Juli 1553 klaagt de Provinciaal, dat de Prior met nog eenige

medebroeders naar een naburig eiland (Wielingen?) is gevlucht; het

klooster in armoede achterlatende. [Carnulitenb. 47 /' bl. 193 verso). Hij

zal — zoo vervolgt deze brief — naar 's-Gravenhage reizen, om de

hulp der Regeering in te roepen en met behulp van weldoeners en goede

bekenden, hoopt hij den toestand spoedig te verbeteren.

In deze jaren maakte dit klooster een ware lijdensgeschiedenis door.

Dezelfde Provinciaal (Eberhard BillickJ schreef den 30sten Juli 1555

uit Utrecht een brief aan den quaestor Theodorus van Teilingen (rent

meester van West-Friesland) hem verzoekende, nog meer dan gewoonlijk

het klooster te beschermen, omdat de religieusen toen zonder Overste

»aufs neue verschwenderisch wirtschaften". De nieuwe Prior Wilhelm

Quaitsait (onze Autheur noemt hem : Quaetfeijt) uit Thienen zal hem

nader spreken over bet plan, het Ouddorpsche klooster over te brengen

naar Haarlem, welk plan hij nog in bespreking heeft bij den Keizer

en den Apostolischen Stoel. Zie Stadsarchief Frankfort CarmeliUnbücher

47 b bl. 213.

Van genoemden Dirk van Teilingen vinden wij nog een Rekening
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1556 R. P. Wilhelmus Quactfeijt, conventus Thenensis

filius, secundus ad S. Pancratium Pastor, rexit ab

anno 1556 usque 1564 sub cujus regimine anno

1 563 populus Alckmariensis ob quorundum calum-

nias, coenobii, quae reliquae erant, structuras

excepta ecclesia, destruxerunt ]
). Ab anno

1564 R. P. Joannes ab Hasselt, conventus Veteris villae

filius successit tanquam Vicarius usque ad 1570-

Notandum quod ante prioratum R. P. Ouaetfeijt

verisimiliter per annum conventus administratus

fuerit per Vicarium, quamvis Vicarii nomen non

indicent antiqui Provinciae libri.

1570 R. P. Petrus Winckelius, conventus Mechliniensis

filius, S. Theol. professor, quondam Wasiae et

Campiniae terminarius et tertius ex ordine ad

S. Pancratium pastor, qui in extrema paupertate

cum paucis fratribus inter continuos haereticorum

tumultus rexit hunc conventum, Priorum ultimus

usque ad annum 1572 2
). Quando occupata Alc-

maria a Geusiorum duce Foxo perduelli Frisone et

ejectis vel captis Religiosis in eadem urbe repertis,

supradictus Prior, etiam eodem tempore ejectus est

suo conventu cum paucis religiosis suis. Hinc profugit

over ontvangsten en uitgaven van de jaren 1557 en 1558, ten behoeve

van dit klooster gedaan aan den Provinciaal. De ontvangsten bedragen

602:3 en de uitgaven 460:5; een batig saldo van 141 : 18, doch omdat

de rentmeester bij het slot van 1556, 83:8 te goed gehouden had, was

het batig saldo 58: 10.

1) G. Boomkamp Alkmaar en deszelfs Gesch, bl. 74 stelt het aldus

voor: »Dertig jaar later (na gezegd te hebben, dat koning Christiaan II

hier in 't klooster heeft vertoefd in 1531) was het convent door Oudheid

vervallen en met uitzondering van de kerk, voor afbraak verkocht. De

rest werd geslecht in 1572." Vergelijk ook Romer Geschiedk. overzicht

van kloosters en abdijen dl. 1 bl. 623 (Nieuwe Reeks VIII).

2) Dit wordt ook bevestigd door de Alckm. Ckron. welke echter het

jaar der stichting plaatst in 1469.
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Antverpiam, ibique Catholicis adjuvandis in praedicatione

verbi Dei, et excipiendis confessionibus mansit usque 1579.

Quando a Geusiis iterum cum reliquis Religiosis civitate

Antverpiensi ejectus est, migravit primo Mechliniam ad

nativum suum conventum, inde occupata a Geusiis ipsa

Mechlinia anno 1580 secessit Lovanium ad collegium

nrum et anno 1582 ex ordinatione R. P. Mag. Laurentii

Cuperi Prövlis et Patrum Definitorum Boppardiae congre-

gatorum capitulariter, Dom. infra Oct. Corporis X» in-

stituitur Regens Collegii nri Lovaniensis, cui praefuit usque

ad 1 594 quando Mechliniam reversus in conventum post

varios pro reparatione ejusdem exantlatos labores tandem

ibidem Jubilarius obiit anno 1611, die 20 Julii. Extat

adhuc Mechliniae pictura, in qua noster Petrus Winckelius

depictus est ; in pluteo ejusdem picturae legitur haec

inscriptio: „R. P. Petrus Winckelius, S. Theol. Lector,

Terminarius Wasiae et Campiniae, dein ultimus Prior

Alckmariensis, ex quo conventu postquam cum suis ab

haereticis fuisset expulsus, tandem Jubilarius obiit in suo

conventu Mechliniae anno 161 1 Julii 20 d aetatis yj."

Integrum vitae curriculum hic adjunximus, ut tanti

memorabilis viri memoriae posteris nostris innotescat.

Ejusdem enim, si stetisset apud Hollandiae catholicos,

1) Uit het Archief van Alkmaar zien wij, dat Mr. Claas Pietersz.

cureit der St. Laurentiuskerk, bij acte van den notaris Gerrit Adriaans/..

van Borchorn, aan de Vrouwenbroeders van Ouddorp vergunt, in ge-

noemde kerk te prediken en biecht te hooren op de feestdagen der

II. Maagd en Driekoningen, alsmede gedurende de Vasten en Advent

en tegen Paschen, Pinksteren en Kerstmis drie dagen. Twee paters

waren dan op die dagen werkzaam. Deze acte werd gegeven op

25 November 1522.

In de Resolutien der Alkmaarsche Vroedschap vinden wij nog: 7 Jan.

1552 ieder der Carmelieten één stuiver bij deelneming aan de processie

op Meidag (de Maria-processie) en Sacramentsdag. Verder een resolutie

van 24 Augustus 1557 aangaande uitkoop, betreffende het bijwonen

van hun rekenmaal der schutterijen (Zie ook deze Bijdragen XXIII p. 3 1 8).
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in illo tumultuum tempore reficiendi conventus nostri

Veteris villa opportunitas, refecisset illum non tantum

gratius sed quantum velocius; hujus laboribus et catholicae

constantiae meritis inter tot haereticorum blanditias,

promissa et minas atque inter tot prolabentium a fide

apostatarum foeda quasi antichristi praecursorum prae-

ludia se sibiq. suisq. murum praebuit et exemplum

;

potius cupiens omnibus exui etiam et vita, quam ea, in

qua unica salus est, fide catholica.

Hoogeveen. P. fr. C. DE BOER,

Ord. Carm.



FAMILIEREGISTER VAN DEN HAARLEMSCHEN
KANUNNIK PIETER YSBRANTSZ.

In de pastorie der St. Odulphus-parochie te Wijk

aan Zee berust een Bijbel, gedrukt te Antwerpen bij

Jan Moerentorf, 1 599, op welks band aan de voorzijde ge-

grift is Ysbrant Pietersz., en aan de achterzijde Anno 1604.

Naar ouden trant heeft deze eigenaar van dat boek op de

witte bladen daarvan den burgerlijken stand van zijn

huisgezin geboekt, wat verder door anderen is voortgezet.

Deze Ysbrant Pietersz. is de vader van den Haarlem-

schen Kanunnik en Uitgeester pastoor Pieter Ysbrants,

over wien in de Bijdragen meermalen sprake is
1
). Wijl

nu zijne aanteekeningen voor de Haarlemsche Kerkge-

schiedenis niet van belang ontbloot zijn, zullen wij ze

hier mededeelen en met enkele noten aanvullen.

[I. Ysbrant Pieters].

Anno 1571 op sinte Bartelmiessendach is geboren

Ysbrant Pieterssoon, vaeder van dese naevolgende

kinderen. Ende is gestorven den 12 Februarius 1645.

Anno 1575 in de quaetertemperdagen voor Corsmisse

is geboren Trijn Jacobsdr., moeder van dese naebe-

schreven kinderen.

Anno 1603 den 17 Januaryus, wesende des Vrijdaechs

des avonts, soe sijn ghetrout Ysbrant Pieterssoon en

Trijn Jacobsdr. van de eervvaerdighe heer Mr. S. S. 3
)

1) Zie o.a. III, 318 en VIII, 326.

2) Mogen wij in dezen S. S. misschien niet Sibrandus Sixtius ont-

dekken? Andere personen met deze aanvangletters zijn ook Simon

Sovius, notarius van het Haarlemsch Kapittel, en Simon Spanbroek, in

1607 te Spierdijk pastoor geworden.

18
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ten huyse van Aeriaen Geritsdr., tot Acckersloot in

Lacmoor *). De getuygen waeren Jan Jacobssn en Aerian

Nanninckxsn, beyde van Acckersloot. De bruyloft worde

gehouden des dinsxdaeghs den 2 1 Januaeryus, wesende

S. Agnetendach.

Anno 1604 den 16 Januarius, wesende des Vrijdaechs

smorgens tusschen twee en drie ueren, ontrent een

quartier voor drien, de maen wesende in canser [men

leze : cancer] met de volle maen, is ons gebooren Pieter

Ysbrantssoon, onse eerste kint en outste zoon, tot

Uytgeest in Oostegeest 3
) in mijn ouders huys, hctvvelcke

Gerrit Acriaenssn van mijn gecoft heeft. De vroemoer

was Maeritgen Huybertsdr. ; en werde gekerssent van

de E. H. Jan Goosenssoon 3
). De peten zijn geweest Frans

Jacobssn. en Maeritgen Jacobs, sijn oom en moey. Ende is

gheweest Pastoor in Uytgeest 20 jaeren, wanneer hij ruste71

den 17 Novemb. a° iójo, oud zijnde 47 jaeren quaelijck.

Anno 1605 den lesten dach van Sebtember, wesende

des Vrijdaechs tusschen elf en twaelf ueren, in ons ge-

booren Gerrit Ysbrantssn., onse tweede kint en tweede

zoon int vsz. huys. De vroemoer was Griete Gijsendr.,

en werde gekerssent van vsz. E. H. Jan Goossenssn.

De peten waeren Beerte Gerritsdr., zijn oude moey met

1) Lamoor, klein gehucht in de N.-Holl. gem. Akersloot, dat vroeger

veel meer huizen en inw. telde dan in onzen tijd. Witkamp's Aardrijks-

kundig Woordenboek in voce.

2) Oostegeest of Oostergeest is dat gedeelte van Uitgeest, waar de

Katholieke kerk staat.

3) In zijn beschrijving van Uitgeest veronderstelt past. Duvergé,

(Bijdragen VIII: 323), dat niet alleen de daargenoemde Mr. Aalbert,

maar ook nog andere priesters de dorpen tusschen Haarlem en Alkmaar

gelegen bedienden. Wij vinden dat in dit familieregister bevestigd,

waarin met name genoemd worden : fan Goosenssoon, Symon Coggeman

en Pater Cristoffel.

In 1622 woonde te Amsterdam beneden 't Spuye Jan Goossens, die

aldaar al over de 40 jaar verblijf had gehouden. Bijdr, XVIII: 50.
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Baeffgen Jacobs 1
), en is den 20 February overleden,

out wesend 20 weken en 2 daegen.

Anno 1607 den 22 Januaryus, wesend S. Vincencius-

dach des Maendaechs nae de middach, ontrent een uer,

de maen wesende in schorpio int affgaen vant leste

quartier, is ons geboren Cornelis Ysbrantssoon, onse

derde kint en derde soon, oock int voorsz. huys. De

vroemoer was Griet voorsz., en werde gekersent van

de E. H. meester Symon Coggeman 2
). De peten waeren

Niessgen Fransdr. sijn oude moey met Baeffgen Jacobsdr.

En is den 2 December anno 1632 nae een lang ende

eilendich leijen gestorven.

Anno 1608 den 26 September des Vrijdaechs nae

Amsterdammer kermis smorgens ontrent halff vijf, de

maen wesend in taurus int afgaen van de volle maen,

is ons geboren Gerrit Ysbrantssn., onse vierde kint en

vierde soon tot Uytgeest in Oostcgeest in oude Dirck

Claessens huys. De vroemoer was Griet voorsz., en werde

gekerssent van de E. H. Pater Crisstoffel 3
), minnebroer.

1) Het doopsel van dit jonggestorven kind is voor de geschiedenis

der parochie Uitgeest van groot belang, omdat daar het eerst sprake

is van een vrouw, aan wie die parochie veel te danken heeft. Pastoor

Duvergé (Bi/dr. VIII, 324) spreekt van eene overlevering, als zouden

twee geestelijke [?] zusters hunne naast elkander gelegen boerderijen,

althans voor het inwendige, vereenigd en tot een Katholieke Kerk

ingericht hebben. L. c. p. 336 noemt hij de namen dier twee zusters,

bij wie in 1644 »de Paepsgezinden somwylen hare conventiculen (waren)

houdende," n.1. Annitgen en Baefgen Jacobs. Deze twee zusters nu

worden hier genoemd bij de toediening van het H. Doopsel aan

meerdere kinderen van Vsbrant Pieters, en dan aangeduid als moey.

Mogen wij nu niet veronderstellen, dat zij uit genegenheid voor den

zoon hunner zuster, Pieter Ysbrants, pastoor van Uitgeest, hunne huizen

ter zijner beschikking zullen gesteld hebben tot de uitoefening van den

Godsdienst ?

2) Simon Coggeman, een Haarlemsch priester, f te Bloemendaal 1610.

3) Bijdr. I, 237 is sprake van een P. Christophorus, apostata Ord.

minorum, anno 1609.
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De peten zijn geweest Beerte Gerritsdr. zijn oude moey

met Frans Jacobssn.

Anno 1610 den 14 Augusty des Saeterdaechs, wesende

Onse Lievrouvven Hemelvaertsavont ont(rent) een quartier

voor elf ueren, de maen wesende in gemyni int afgaen

vant leste quartier is ons geboren Jan Ysbrantssoon

onse vijfde kint en vijfde soon op de oude Dirck Claessens

hoffste en int niewe huys, naedat wij daerin veertien

daegen gewoont hadden. De vroemoer was Trijn Jansdr.,

en werde gekerstent van E. H. heer Jan Goosenssoon 1
).

Sijn peet is geweest Aeriaan Nanninckxsn. van Akersloot.

Anno 1612 den 15 Januarius, wesende des Sondaechs,

dacchs na sinte Poncianusdach, voor de middach ontrent

10 ueren, de maen wesende in gemini, midden int leste

quartier, is ons geboren Griete Ysbrantsdr., onse seste

kint en eerste dochter int selfde voorsz. niewe huys. De

vroemoer was Trijn Jansdr. voorsz., en werde gekersent

van de E. H. meester Willem Cruycius van Haerlem,

onse tegenwoordige pastoor. De peten zijn geweest

Antgen Jacobs met Frans Jacobssn., haer oom en moey.

Anno 1614 den 11 February wesend des Dingsdaechs

te vastelavont voor de middach ontrent 10 ueren, de

maen wesende in pisses [pisces] met de niewe maen, is

ons gebooren Aechte Ysbrantsdr. onse sevenste kint en

twede dochter int selffde voorsz. huys. De vroemoer

was Trijntgen Gerrits, een buerwijf; en is ghekerssent

van voorsz. H. meester Willem Cruyssyus 2
). De peet

1) Past. Duvergé (Bijdr. VIII, 323) stelt de oprichting der parochie

Uitgeest op 1609, zooals hij zegt op gezag van de Oudheden en ge-

slichten van Kennemerland. Dat boek noemt echter geen jaartal, en

dat in 1610 nog een rondtrekkend priester doopt, maakt past. Duvergé's

uitspraak in deze niet sterk.

2) Pastoor Willem Kruik doopt drie kinderen van Ysbrant Pieters,

n.1. in 1612, 1614 en 1615. Dit stemt niet overeen met de opgave van

Past. Duvergé (l.c.) die het einde van Kruiks pastoraat stelt op 161 2, wat
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is geweest Baeffgen Jacobsdr. haer moey ; en is gestorven

den tweden April, wesende des Woondaechs te Paesschen,

out vvesend seven weken en een dach.

Anno 1615 den derden Maert, wesende Dingsdaechs

te vastelavont des avonts tusschen 10 en n ueren, de

maen in taurus, met de niewe maen, is ons geboren

Aechte Ysbrantsdr., onse achste kint en derde dochter

tot Uytgeest int voorsz. huys. De vroemoer wasMaddeleen

Jacobsdr., een vreemde vrou ; en is gekerssent van de

voorsz. H. meester Willem van Haerlem. De peet is

geweest Baeffgen Jacobsdr. voorsz. haer moey; en is

gestorven ontrent den 12 December anno 1616, out

wesende ontrent twe maenten min dan twee jaeren.

Anno 161 7 den IHIe Mey, daechs nae H. Cruys,

wesende dat jaer ons Heeren Hemelvaertsdach, voor de

middach, ontrent acht ueren, de maen wesende in taurus,

de leste dach van de oude maen, is ons gebooren Wouter

Ysbrantssn., onse negenste kint en seste soon tot Uytgeest

int voorsz. huys. De vroemoer was Trijn Pietersdr. ; en

is gekerssent van de eerwaerdige heer Meester Robbertus

Root, onse tegenwoordigen pastoor. De peet is geweest

Baeffgen Jacobs, zijn moey.

Anno 1623 den 16 Februarijus des Donderdaechs,

wesende net veertien daegen nae Lievroulichmis, des

morgens ontrent een quartier voor vier ueren, de maen

wesende in virgo int afgaen van volle maen, is ons

ghebooren Jacob Ysbrantssn., onse tiende kint en sevenste

ook in tegenspraak is met de Tabula Chronologica (Bi/dr. I), waarin

(p. 244) 7 Sept. 1612, Crucius tot kanuunik gekozen, en hij (p. 322)

eerst 10 Nov. 16 15 als pastoor gesuspendeerd wordt. Dienzelfden dag

wordt D. Garstius lot zijn opvolger benoemd. Diens pastoraat begint

dus niet in 1612; en zou, zoo mogen wij vragen, de opgave van zijn

sterfdag door past. Duvergé gesteld op denzelfden 10 Nov. 1615 niet

op eene vergissing berusten ?
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soon tot Uytgeest en int voorsz. huys. Die vroemoer

was Trijn Pietersdr. voorsz., en is ghekersent van E. heer

Mr. Clacs Dille *) onse teghenwoordige pastoor. Die peet

is gheweest Frans Jacobssn., sijn oom.

Anno 2
) 1645 is gestorven mittc gerechten van de

H. Kercke op den 12 dagh February Lsbrant Pietersz.,

onse vader, out wesende 71 jaren en bijnae ses maenden.

Anno 1647 op de Passiesondagh, wesende de 7 dagh

van April is onse moeder Trijn Jacobs schielijck beroert

geworden aen haer slincker sijde, dat sij nogh gaen

nogh staen en moghte, en is so gebleven over 't jaer,

totdat sij gestorven is anno 1648 den 9 Juny, alsse

nogh Sondaeghs te voore, wesende den 7 te kercke

gedraghen en vollen aflaet verdient hadde. 's Maendaechs

quam 't haer aen, eerst als een koorts ende voort met

groote treckinge, alst oft een nieuwe beroertenisse hadde

geweest, sodat de spraeck en verstant haer nogh op

dien dach savonts begaf, en is sanderen daeghs smorgens

te half vijven gestorven, out wesende mede 73 jaren,

niet ten vollen.

[II. Jan Ysbrantsz.]

Anno 3
) 1641 is getrouwt Jan Ysbrantsz. met Neeltje

Pietersdr., bij dewelcke hij heeft gewonnen twee kinderen,

Maertje ende Pieter Janse. Van de laeste is sij in de

kraem gestorven. Daernaer is hij wederom getrouwt

met Dieuwer Jans (Keyser), bij dewelcke hij heeft ge-

wonnen drie kinderen : Trijntje, Ysbrant en Maerten.

En is gestorven naelaetende de voornoemde kinderen.

Maertje Jans is geworden een klopje.

1) In de pastoorlijst van Uitgeest is eene gaping van 1617 tot 1620

{Bijdr. VIII, 325). Jammer, dat ook de vruchtbare echt van vader

Ysbrant Pieters geen aanvulling brengt.

2) Hier begint begrijperlijke wijze een andere hand.

3) Van hier af schrijft waarschijnlijk pastoor Jacob Cos.
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Pieter Janse *) is geworden een smit en is getrouwt

met Aechte Gerrits, doghter van Gerrit Keyser, daer

bij gewonnen hebbende drie kinderen : Jan, Cornelis en

Neeltje (het leste sijnde jonck overleeden) is gestorven

out sijnde ontrent n jaeren a° 1681, 28 Augusti.

De kinderen van het laeste bedde, Trijntje ende

Ysbrant sijn jonck gestorven, Ysbrant ontrent 3 jaeren

out, Trijntje 8 a 9 jaeren.

Maerten Jansen is geworden een kuyper en is getrouwd

den 1 Februarij anno 1682 met Aegje Jans.

[III.] Gerrit Ysbrantsen 2
).

Anno 1633 in de maent November is getrouwt Gerrit

Ysbrantzn., out sijnde 25 jaren met Trijn Willems,

dochter van Willem Jacobsc Cos op Assem 3
), out sijnde

ontrent 22 jaeren. Ende hebben bij malkander gewonnen

dese naevolgende kinderen.

Anno 1634 op den feestdagh van S. Cornelis den

1 3 [sic !] September is geboren Maertje Gerrits, haer

eerste kind, en gekerssent van den Eerw. H. Meester

Pieter, haer oom, weesende in dien tijt met Meester

Antonis *) pastoor over Uytgeest, Limmen, Kastricom

en Heemskerck 5
). Haar peet was Maertje Willemsdochter,

1) Ofschoon deze en meer volgende alinea's voor de Bijdragen

wellicht van geen belang zijn, worden ze toch volledigheidshalve op-

genomen.

2) Toen pastoor Pieter Ysbrants gestorven was, werd Reinier Engels

tot diens opvolger benoemd. Er rijzen echter meerdere klachten tegen

den nieuwen pastoor, zoodat zelfs een formeele aanklacht bij het kapittel

te Haarlem gedaan werd. Een der aanklagers was Gerrit Isbrantsz.,

Bijdr. IV, 442.

3) Assem of Assum, een buurtschap bij Uitgeest.

4) Mr. Antonius Verheerent, huiskapelaan van Renesse van Elderen,

op het kasteel Assumburg verblijf houdende. Bijdr. XIII, 271.

5) Tast. Duvergé laat Pieter Vsbrantsz. eerst in 1636 optreden als

pastoor van Uytgeest, de Oudheden van Kennemerland wijzen het jaar
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haer moeders suster. Sij is geworden clopje ontrent haer

\y jaeren en heeft bij mij Jacobus Cos 1
) tot Nieucoop

gewoont 21 jaer en is daer gestorven den 27 January

a° 1694, gaende in haer 6oste jaer van ouderdom.

Anno 1636 op Kersnacht is geboren Cornelis Gerritzn.,

haer eerste soon en tweede kint, en is op denzelfden

nacht gekersent van den voorsz. H. Meester Pieter, haer

pastoor. En hij is getrouwt, out sijnde bijna 27 jaeren,

en heeft gewonnen dese kinderen : Trijntje, f Maertje (O.),

Steffen, Maertje, Pieter, Antje, Cornelis. (In margine

bijgevoegd:) Is overleden 13 July 1680.

Anno 1639, den 22 Maert, is gebooren Jacob Gerritsen,

haar tweede soon en derde kint. En is gedoopt van

den voorsz. Eerw. H. Meester Pieter. En is priester

gewijt anno 1665 op den feestdagh van S. Pietersbanden,

oude stijl; daernaer anno 1673 geworden pastoor tot

Nieucoop en Noorden etc.

Anno 1641 is gebooren Aegje Gerrits, het vierde

kint, en tweede doghter, en is gestorven 14 daeghen

out sijnde.

Hiernae anno 1644 den 16 Maert is gebooren Aegje

Gerrits, en is gedoopt van den Eerw. H. Meester Pieter.

Haer peet was. ... Sij is geworden klopje out sijnde 35,

op Pinxtersdagh, daernae geleeft 3 jaer, en is gestorven

den 4 May 10S1.

Anno 1646 .... is geboren Lijsbeth Gerrits en is ge-

kersent van den Eerw. H. Meester Pieter voorsz.

Is gestorven out sijnde 18 weeken aan de kinderpokjes.

1630 aan; beiden spreken ook over past. Jacobus van den Sande

(•J* 17 Aug. 1636), over wien echter in dit register geen melding

gemaakt wordt, wel echter over een anderen medehelper, Mr. Antonius

Verheerent. (Bi/dr. VIII, 325, 326, Oudheden Kenn. 385).

1) Jacobus Cos was pastoor van Noorden onder Nieuwkoop. Bijdr. X,

387 en XXII, ir.
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Anno 1649 den 18 Februarij is gebooren Trijntje

Gerrits, het sevende ende leste kint. Is gekersent van

de voornoemde H. Meester Pieter. Haar peetje was

Grietjen Ysbrants haer moey.

Sij is naer haer moeders doot besteet ter minne bij

Claes aan den Rijn, daer sij heeft gewoont tot haer

33 jaeren toe, en is vrijster gestorven anno 1682.

Int tselve jaer 1649 den 22 JUHJ ^ s overleeden onse

moeder Trijn Willems, out omtrent 38 jaeren, naelaetende

5 kinderen. Hiernaer is onse vaeder Gerrit Ysbrantse

getrouwt met Lijsbeth Gerrits (naedat hij 10 jaeren

weduvvenaer was geweest), met welcke hij heeft geleeft

14 jaeren; en sij is gestorven 1 Januari anno 1673.

Daernae heeft hij geleeft 8 jaeren en is vrij haestigh

gestorven den 15 Jannuarij smorgens tusschen 6 en 7

uren, daer hij 't savons te vooren te 10 uren vrij wel

gemoet was geweest, anno 1681, out sijnde 72 jaeren,

8 maanden, 1 1 dagen.

Cornelis Gerritses kinderen.

Desen sijn geweest (als voor geseyt is) Trijntje, ge-

boren int jaer 1664 den 2 Augusti, het tweede Maertje

a° 1666 den 13 July en is jonck gestorven, derde Steffcn

a° 67 den 25 Augusti, het vierde Maertje a° 70 den

9 Maert, het vijfde Pieter op Paeschdag a° 72 den

17 April, 't sesde Antje a° 76 den 11 Januarij, het

sevende Cornelis, dese is gestorven omtrent 6 jaer

out sijnde.

Hiernae is hij gestorven a° 1680 ontrent S. Jacob

den 13 July. Sijn huysvrouw Hauduwe Steffens van

Akersloot, doghter van Steffen Wyersen, is overleden

anno 1683 in de Pinxtervveek ontrent de 10 Juny, nae-

laetende 5 levende kinderen, want Cornelis was overleden.

Van dese Trijntje Cornelis de oudste is getrouwt aen
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Claes Garbrantsc Tuyn anno ... . en twee doghters ge-

haclt hebbende, waarvan het eerste is binnen het jaer

gestorven, is sij van het tweede in de kraem na 8 daegen

gestorven a° 1694 den 1 September.

[IV.] Wauter Ysbrantz.

Wauter Ysbrandzn. is getrouwt anno 1659 de tweede

Sondagh nae Driekooninghen met Maertje Gerrits, waerbij

gewonnen hebbende een doghter Trijntje Wouters (na-

datsc twee jaeren getrouwt waeren geweest). Daerna

heeft peet Maertje gelecft 9 jaeren en is gestorven anno

1670 den 7 Oct. Daernaer is Wouter Ysbrantzn. geweest

weduwenaer tot het jaer 1681 en is gestorven den 2 May,

out sijnde 64 jaeren.

Trijntje Wouters nogh vrijster sijnde is vrij haestigh ge-

storven anno 1690 den 4 September, out sijnde 29 jaeren.

[V. Jacob Ysbrantzn.]

Anno 1658 is getrouvvdt Jacob Ysbrantzn. met Guertje

Claesdochter, waerbij hij heeft gewonnen drie soonen

:

Pieter, Claes en Ysbrant. En is gestorven anno 1679,

1 5 April, out geworden sijnde 56 jaeren, 2 maenden.

Guertje Klaes Is gestorven anno 1680 den 12 April.

[VI. Grietje Ysbrants.]

Grietje Ysbrantsdochter is de eerste reys getrouwt

met Vincent Steffense anno 1661, bij dewelcke sij heeft

2 jaren versieeten ; hij is gestorven ontrent H. 3 Koningen.

Hiernae anderhalf jaer weduwe sijnde geweest, is ge-

trouwt met Paulus Jacobse Langevelt, duynmaijer, al-

waer sij geleeft heeft ontrent 1 5 jaeren, en is gestorven

14 daegen voor Korstijt, anno 1679, out geworden

sijnde 67 jaeren 1 1 maenden.

Paulus Jacobse is gestorven ontrent February anno 16S1.

Wijk aan Zee. C. FLOOR.



DE „VERGADERINGHE DER MAECHDEN VAN
DEN HOECK" TE HAARLEM.

(Vervolg van Deel XXXIV, blz. 387).

Dagelijksch leven der „Maechden".

Het „Maechdenhuys"

.

Alvorens met de beschrijving van het dagelijksche

leven der Maagden wordt doorgegaan, zal niet ongepast

eerst nog worden ingevoegd wat reeds ter sprake kwam,

en ook in menig opzicht met dat alledaagsch bedrijf in

verband stond, namelijk het zoogenaamd „Maechdenhuys"',

dat eene stichting was door de Vergadering ingericht

om „arme dochterkens" op te voeden en „haer ambacht

te leeren".

Uit verschillende plaatsen der Levens mag worden

opgemaakt, dat omstreeks ij88 de Overste der Ver-

gadering Cornelis Arentsz. het Maagdenhuis stichtte. Zoo

werd Sijtgen Arents 1
), wees geworden, door „de vrienden

het boel redderende, te Haerlem metterwoon gestierd

in 't maechdenhuis, 't welck was sodanigen huis 't geen

den E. Mr. Cornelis Arentsz. van Amsterdam, Overste

oft Biechtvader van de Haerlemsche Maechden, met

hulp en onderstant van goede menschen ghesticht hadt.

'Tgeen dat was als een school, daer arme dochterkens

van nayen en speldewercken haer ambacht leerden,

i) L. v. S. A. I blz. 9. Er wordt gezegd dat zij al in 1594 stierf,

doch in verband met andere mededeelingen is deze opgaaf, zonder

twijfel niet juist.
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ciulc terwijl in 't Catholyckc geloof ende in alle Gods-

vruchtichcyt ondervvesen worden ; de vrouwe die dese

dochterkens leerden waren gcestelicke Maechden staende

onder de beleidinge van die voorgenoemde Mr. Cor-

nelis Arentz."

Het begin was, zooals te begrijpen is, arm en klein.

Immers 2
)

„toen wel een dertich jaer voer hacr doot 2
)

haar E. V. gesticht hadde een huis waerin woonden

arme dochterkens omdat 8
) zij in 't geloof ende Gods-

vruchticheyt souden onderwesen worden — daer niet

en ontbrak dan alle dingen, want zij en hadden noch

renten noch incomst — soo werden dese van haer

Oversten verkosen om daer te wesen G. Moeder, de

notelicheit van 't huis te besorgen, 't geen zij niet en

hadde van andere te bidden" 4
).

Eene nadere bepaling van den stichtingstijd verkrijgen

we uit het Leven van Grietgen Jans 5
). Hare ouders

namelijk hadden „in haer houwelik gehadt twe dochters.

De moeder is ghestorven als de jongste Neeltgen maer

twe jaeren out was, ende Grietgen vier jaeren, hebbende

maer gehuechenis van haer moeder dat sij daermede te

begraeffenis gegaen hadt. Ue vader is weder ghetrout,

hebbende die vrou maer sessentwintich weecken. Ten

derdenmael trouwende nam een guesse vrou, daer hij

twe sonen bij kreech. Dit was die bestevader een grote

droefheit. Also het maechdenhuis eerst opgerecht was,

verkreech dat sijn nichte Griet Jans daerin genomen

1) Leven van Trijntgen Dircx Wy. I blz. 334.

2) Trijntgen Dircx stierf 3 April 1621.

3) Omdat = opdat.

4) Bidden = bedelen.

5) III blz. 274—94. Zij stierf 25 Maart 1638 »out sijnde omtrent

twe en vijftien jaeren dat zy S. Margareten dach soude geworden

hebben." Zij was dus geboren 20 Juli 1586. Wijl zij nu spoedig na

moeders dood in het Maagdenhuis kwam, bestond dit dus al in 1590.



28 5

worde ; ende siende dat dien in 't H. geloof ende in

Godsvruchticheyt opgevoet worden, ende dat haer suster

bij de vader in veel perijckelen was, versocht dat sij

mede mocht comen in t huys, maer 't schynt of Godt

sijn goeden iver heeft willen proeven ; badt hierom seer

dicmaels op sijn kniën an de vrou Trijntge Baertes dat

sijn nichte daer mede mocht in comen, soodat de vrou

wel dicwils seyden : ick ken't niet langer verdraegen

dat die ouwe man met sijn grijsse haer op sijn kniën

soo ootmoedich comt bidden. Mitsdien het an de vrou

allenich niet en hing, soo en conde sij 't niet con-

senteren."

Wij zien uit dit verhaal, dat een voornaam doel van

het Maagdenhuis was, de kinderen voor afval van het

Geloof te behoeden, zooals nog weer met aardige bij-

zonderheden verteld wordt in het Leven van Weyntgen

Pieters l
). Hare ouders waren „eerlijcke ambachtsliede.

De vader was Catolijck maer slap, maer de moeder

was iverich in de religie ende Godsvruchtich, besorgende

dat dese haer dochterken maer drie jaeren out synde

haer H. Vroomsel van den Bischop van Haerlem ont-

finck terwijle de Catholijcke religie noch in 't openbaer

was, hebbende tot haer vormpeet de E. maecht Angniesie

Phillips, een van ons eerste maechde. De moeder is

gestorven terwijlen dit dochterken noch seer jonck was

;

ende de vader is gevallen in ketterie, werdende daeren-

booven een broeder van de guese gemeente, gaende

ten nachtmaal. De vormpeet voorseidt heeft dese met

practijck ghekreghen van haer vader. De Oversten

M. Cornelis Arentz haer ghesien hebbende is daerover

beweecht om haer aen te neemen in 't maechdenhuis,

seggende, soo hier niet voor ghesorcht worden om uut

i) f in Januari 1633. I blz. 303— 10.
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de perij kelen te neemen, soude werden een strik van

den helschen viant. Ende sij is daer opghevoet in de

Catholijcke religie; ende siende de maechden heeft ter-

stont grote affectie ghekreghen tot de maechdelicke

staet." Zoo was dan ook het Maagdenhuis, gelijk uit

meer plaatsen der Levens blijkt, tevens een middel om

leden voor de Vergadering aan te winnen 1
).

In verband hiermee is merkwaardig wat de schrijfster

der Levens vermeldt in het Leven van Grietgen Jans,

dezelfde over wier intrede in het Maagdenhuis we zoo

pas gehoord hebben. „Als nu 2
) den tijt gecomen was

dat sij daeruut soude gaen (vlak hiervóór was gemeld

:

„heeft daer gewoont tot haer vier en twintich jaeren")

ontboot d'E. Oversten Mr. Cornelis haer hij hem

vraegende, of sij begeerde Godt te dienen of de werelt

(want sijn E s
. gebruck waer, als sij uut het huys soude

gaen, de dochters dan [te] setten op haer vrie voeten). Sij

antwoorden dat sij noch niet gheresolveert en was,

noch niet en conde resolveren om Godt te dienen ofte

de werelt. Waerop sijn E. antwoorden : hier hebt ghij

te veel toe geleden, dat ghij Godt niet dienen sout

;

ghij sult geen out mensch worden, jae een tant van de

duivel sijn soo ghij de werelt dient. Sij, dese woorden

ter herten nemende alsof sij haer van een H. mensch

jae van een propheet geseydt waeren, denckende, soude

ick niet lang leven, soo is't best dat ik mijn set tot

den dienst Gods in de suiverlicke maechdelike staet,

ende geen tant en wort van den helschen duivel : gaf

haer over aen de E. dienaer Gods Mr. Cornelis, sijn

E. biddende haer aen te nemen voor sijn geestelicke

dochter; welcke sijn E. die sorchvuldicheit ende last

met liefden eaerincf aennam."

I) O. a. II, blz. 346. 2) III, blz. 277 v°.
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Een ander voorbeeld van toeleg om door het Maagden-

huis roeping te wekken, geeft het Leven van Maritgen

Isbrants x
) dezelfde die al als kind haren indruk ge-

kregen had bij het Clarisjen „in haer devotie bij het

duistere lampjen" 2
). „Ettelicke tijt daernae sat op een

tijt in de winckel om't huis te bewaeren, hadt al haer

briefges ende devotities voortgehaelt (van jongs op hadt

sij daerin haer grootste vermaek) soo quam daerin een

devote Goddelicke maecht, die ordinaris ghenoemt werde

vaer's Annetge omdat sij bij de geestelike vader diende.

Dien was soo verhuecht in de devotie van dit jonge

dochtertgen, dat se haer vraechden of sij geen maech-

detgen wilde worden. Antwoorden jae. Wel dan most

ghij in't maechdenhuys wonen. Vertoonden haer ghe-

willich 3
). Daer werden terstont in gewrocht. D'E. Oversten

Mr. Cornelis was begerich om dit dochterken te sien.

Mits de benaude tijt en mocht het bij sijn E. niet comen
;

soo stelde men het op een plaets, en sijn E. sach het

door een venster. Gesien hebbende, gaf terstont ge-

tuychenis dat het een geestelicke maecht soude werden.

Men nam 't in 't maechdenhuys aen. Voechden haer 4
)

nae die regel en ordinantie, was naerstich op haer hant-

werk altoos afdoende haer H. avont, hielp noch dicmaels

andere kinderen dien haer H. avont niet af en hadde;

was seer sedich ende modest bij de kinderen, wist dien

met soo H. iver ende viericheit tot de duecht te ver-

maenen dat sij se noemden haer predikant, was van de

kinderen seer bemint als ook van de vrouwen van

't huys, bracht also haer jonge jaeren Godsvruchtelijk

over. Gheresolveert sijnde om Godt te diene, van de

i) f 27 Nov. 1649. III 251 vo.

2) Bydr. XXXIV blz. 323.

3) Zij toonde zich gewillig.

4) Zij voegde zich.
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E. Overste gestelt in den hoek metter woon bij de

maechden."

Zooals reeds gemeld werd moesten de kinderen „haer

ambacht" d. i. handwerk leeren van „linde nayen, wolle

nayen en speldeivercken" l
). En dat men dit bedrijf na

eenige jaren op eene heele hoogte bracht, vernemen we

uit verschillende mededeelingen. Zoo „heeft Aechtgen

Jans 2
) ettelicke jaeren geweest moer van de lapmant,

te weten : alle weecken ofte veertien daeghen quaemen

sommege maechden bijeen om de dochterkens haer wolle

goet te neyen in 't maechdenhuis; hier was dese als

principaelsten over, besorgende 't geen dacrtoe van node

was, ende gaf 't selfde daertoe altemets. Ende veel

van die dochterkens oft maechdekens, als sij in den

hoek quaemen hadden haer uutvlucht, raet en daet ende

vertroostinghe aan haer. Hadde hier ook veel mede te

doen." En nog uitvoeriger luidt het over Aeltgen Fransen

Tyng (Teyngh), ook genoemd Ael Duyne 3
), die „veel

jaeren heeft geweest moer van de lapmant, waeraen

geen eer maer veel moeytens vast was. Dit was aldus : in

't maechdenhuis waren in dien tijt veel arme dochterkens,

welcke van de maechden in den hoek haer kleren beneyt

worden. Hier was een ouwe maecht over dien dat be-

sorchden, datter materie was waervan men het soude

doen, ende 't selfde int werck gestelt worden. Dese

werden genoemt de moer van de lapmant. Sij hiertoe

gestelt sijnde van haer E. oversten, nam dat terstont

met sulken liefce bij de hant, cocht heele rollen laken,

soo swert als gecluert, maekten veel nieuwe bouwens 4
),

graeuwe en blaeuwe rocken, lijfgens, cousen, verstelden

i) L. d. M. I blz. 12, 16, 42, 48, 67 vo., enz.

2) f 16 Maart 1634, II, blz. 173.

3) f 6 Mei 1636. II, 309 vo. Verg. Bijdr. XXXIV, blz. 349.

4) Vrouwerokken.
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die ouwe cleeren soo sterck en vast ofse mede nieu

geweest hadden, dat met sulcken ruimherticheit, liefden

ende devotie alsof se Jesus selfs becleet hadt, hier geen

geit aen sparende." En nog elders weer: „Machtelt

Dircks 1
), met andere dochterkens [die samen woonden]

gingen overdach in 't maechdenhuis, lerende elk haer

hantwerck. Desen was haer hantwerck linde neyen,

waerin sij soo toenam dat se binnen corten tijt werde

ondervrou om de kinderen te leeren, hebbende een seer

grote winckel met veel dochterkens, {ftoppervrou wat

strijtbaer 2
) sijnde) quam de last en de sorch meest op

haer an. Dede hetselfde met liefde, patiencie ende sacht-

sinnicheit ; was zeer seechbaer in haer ommeganck,

soodat se daerdoor een grote bequaemheyt hadde om
met de joncheyt om te gaen. Oock Godsvruchtich,

duechdelik ende devoot, trok met haer goede exempelen,

deselfde tot de duecht ende devotie. Op de winckel

worde smorgens en sachternoens een uer cilentie ge-

houden, gelesen elckemael een rosenhoetgen, devote

gebedekens leerden se malkander, veel geestelike liedekens

gesongen, stichtege, leerlike spullekens gespeelt, al om
de hertgens tot Godt ende de duecht te trecken. Daer

quaemen ook te werk om haer ambacht te leeren van

de deftichste borgers kinderen, jae soo wel guesen als

catoliken, dien al volchden dese goede ordinantie, be-

hielen een goede affectie tot Godsvruchticheyt ende de

maechdelike staet. Haer ouwers ofte mannen, namaels

in de wet sijnde alsser vervolging opstont tegens de

maechden, vertoonden met voer haer te spreken haer

goede affectie; 't welck streckten tot hulp van de maechden

toen ter tijt. In dit offitie is sij wel geweest over de

1) f 14 Juni 1647. UI, 185 vo.

2) Dit woord komt vaak voor in den zin van lastig. Zoo bijv. I, 120 v°.



290

twintich jaeren soolang het huis en winckel gehouden

werde, seer ghetrou ende sorchvuldich sijnde in haer

dienst, veel moeyten ende patiencie hebbende om een

cleyn loon, maer verwachten het grote loon van Godt."

Er was dus over het Maagdenhuis eene Vrouw gesteld,

(ja zelfs eene „oppervroti" en „ondervrou") van welke

waardigheid de allereerste draagster zeer net uitgebeeld

staat in het Leven van Tryntgen Baertes of Baertouts 1)

:

„een borgers dochter van Haerlem. Dese was een fraye

aenvallige dochter in de werelt, zeer sindelick ende net,

hebbende groote wetenheyt om uutwendighe dinge te

beschicken. Maer van den H. Geest haer hart gheraect

zijnde, heeft haer begeeven tot de maechdelicke staet,

't geen haer natuer zoo contrarie was .... Als sijn

E. (de Overste) nu begon het maechdenhuis te stichten,

soe bove verhaelt is, heeft dese E. Maecht daer gestelt

als vrou ende moeder, overmits hij kende, dat zij veel

gaven daertoe hadt. Sij was seer trouhertich, 't geen

zij wel betoont heeft aen de arme, serige, luisighe kinderen

die sij ghehavent en gheholpen heeft als oft haer eigen

kindere gheweest hadden. Haer wetenheyt in uutwendighe

dingen te beschicken gebruickten zij nu in 't armehuis

ende de kinderen te regeren ; waerin sij haren Biecht-

vader in zijn goet voornemen een groot behulp was.

Seer net en fray was sij in haer hantwerek, leerende

dat de dochters voort, en daerenboven seer kloeck en

naerstich oock, niet soeckende ergens in haer eigen

proffijt maer was besorcht voor 't proffijt van 't maechden-

huis
;
jae, had se op een manier van spreecken een duit

tot een stuver conne brengen, zij soude het gedaen

hebben. Sij was vol exempelen der H. H. wetende dien

1) f 15 Aug. 1604. I, blz. 29. Ook Trijn Kornelis f il Juli 1611,

heeft »een wijl tijds gewoond in 't Maechdenhuis wesende de vrou

dien de dochterkens leerden linde nayen." I, blz. 42.
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seer levendich de dochterkens te verhaelen, waerdoor

zij die verwecte tot de duecht." Eene andere, Trijntgen

Pieters 1
), wordt aangeduid als „geestelicke Moeder in

V Maechdenhuis". En nog een naam was: „meesterse

van de arme dochterkens 2
), leerende haar wolle neye

;

won hiermede groot geit tot proffijt van 't huys ; maer

dit werck gaf oorsaeck dese E. van veel patiencie ende

gelatenheyt, omdat se door dese verstroytheyt dikwils

most derven haer innighe stillicheyt ende verdraghen

de moeyelicheit van den arbeyt die in de uutwendighe

werken valt."

Op twee plaatsen vond ik nog gesproken van eene

„dienstmaecht in 7 maechdenhuis"', „overmits Aeltgen

Barents 3
) arm waer ende met haer arbeyt haer kost

most winnen." En dat deze dienst zwaar was, blijkt uit

het Leven van Dilliaentgen Jacobs 4
), die „van 't beginsel

af dat se gheweest heeft onder dese vergaderinghe, haer

begeeven heeft om op te nemen de lastichste en moeye-

licste wercken, een wijl tijts de dienstmaecht wesende

in 't Maechdenhuis."

Toch lieten ook de klopjes die welgesteld waren niet

na, hulp te verleenen in het Maagdenhuis, want van de

schrijfster der Levens, Trijntgen Jans, wordt door Maria

van Wieringen, die haar leven beschreef, verhaald 5
),

dat zij daar „met noch meer andere treffelijcke rijcke

maechden dickwels met malcander ghingen naijen ; ende

kenden haer niet te goet, om de liefden van haeren

Hemelschen Bruydeghom die om haerent wille arm ge-

worden was, dese arme kinderkens haer oude kleederkens

i) f 5 Maart 1611. I, blz. 41. Evenzoo I, 45 v°. en 194.

2) L. v. Geertruydt Pieters, f 8- Aug. 1625. I, blz. 180.

3) -f-
2 Jan. 1604. I, blz. 28.

4) f 9 Oct. 1613. I, blz. 50.

5) III, blz. 426.
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te naijen en te verstellen, ghevende die door haer dienst-

willige liefde sulcken volmaeckten exempel datter naeder-

hant veel dochterkens die in dat selve huys opgevoet

waeren, geworden sijngheestelijcke maechden en bruyden

van den Alderhoochsten Godt, en in dese Verghaederinge

Godt seer loftelijck gedient hebben. Hier sien wij wat

volmaecte exempelen dat ons de eerste maechden hebben

aftergelaten, die als fondamentsteenen mosten sijn daer

dese Verghaederinge op most gebouwt sijn, want sij

haer niet en ontsaeghen de schurfde hoofden van de

arme kinderkens te reynigen, en dieselve uyt het onge-

dierte te helpen, jae al waeren 't oock Eedele Joffrouwen."

Van de handwerken in het Maagdenhuis beoefend

verdient vooral het „speldewerckeri* de aandacht, d. i.

het maken van linnen kant. We zouden zoo gaarne

bijzonderheden gevonden hebben over de manier van

bewerking of de soortnamen van het kantwerk, maat

deze ontbreken geheel. We moesten ons vergenoegen

met berichten over de vlijt waarmee gewerkt en den

winst die er mee gemaakt werd. Trijntgen Crijnen l
)

„mocht een plaets hebben in 't Maechdenhuis om haer

hantwerck te leeren, waerin zij soo aengenomen heeft

in net ende zat te speldewercken, dat doen se uut

het Maechdenhuis ging, haer cost met haer handen

wel conde winnen, hadt se ghesont ghebleeven." En
Weyntgen Pieters -) was „van joncks aen gestelt om de

kindere te leeren, wesende de ondervrou bij Trijntge

Baertes, ende nae haer doot het altemael regerende,

waerin sij de meeste moeyten en hooftsweer hadt, want

sij de dochterkens de cunst van 't speldewercke leerden;

en vercocht al dat werk. Ende als sij dan haer uuterste

1) f 3 Mei 1619. I, blz. 67 v°.

2) f 29 Jan. 1633. I> blz - 3°4-
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best ghedaen hadt, soeckende in als 't proffijt van 't

huis, kreech dan noch dicwils een grau toe; ende hadt

veel opvals van de joncheit omdat sij se garing de

naersticheit inplanten, ende dieselfden dat verstant niet

hebbende datet haer eygen profijt soude sijn, namen

't haer qualijk af. Om dese moeielicheit ende veel uuterlike

occupatiên was dese altemets wel wat gheturbeert van

herten, en vertoonden 't in haer woorden en maenieren

;

maer als 't Sondach en Heiligedach [was], als sij haer

mocht geeven tot stilte, beclaechden 't selfde seer voor

Godt, bracht dan den heelen dach over met lesen,

bidden, kercken ende innighe devotie, was dan soo stil

beset en toegekeert tot Godt alst oft een ander mensch

gheweest hadde. Maer ook werkedaechs, hoe veel sij te

doen hadt, las met innicheit haer getijen en dageliks drie

rosenhoetjes op haer hantwerck. Dese maecht Weintgen

Pieters was seer los van de tijtelicke begeerlicheyt, be-

dienende 't maechdenhuis als vrou, leerende de dochterkens

haer hantwerk om een clein loon, jae dacht dickmael

bij haer zelven : was ick soo ryck dat ick een pont

groot sjaers an renten hadt, ick wilden 't huys wel uut

liefden diene. Sij was seer sober en cleyn van behoef

voer haer zelven ; soo docht haer, sij soude het wel

maecken dat sij haer notelicheit daervan nam. In sommege

dingen zoude sij haer eygen profijt wel hebben mooghen

soecken, maer neen sij socht 't gemene proffijt van 't

huys; hadt sij een gulden tot tien cunen maken, sij

zoude het ghedaen hebben. Maer sij 't aersche goet

niet soeckende, heeft Godt het haer verleent ; als 't

huis opgebroken was, door de wijsheit van de Overste

om seeckere redene, is haer van der Biechtvader ghe-

consenteert dat sij tot haer proffijt soude houden een

vergaderinghe van dochterkens te speldewercken, daer

soo veel winst van quam, dat sij zelfs verwondert was
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van soo groten tijtclicken benedictie." Ook Maritgen

Claes 2
) heeft „gcleert speldewercken, welcken sij frey

conde, soodat se haer cost daer wel mede conde winnen,

maer was vrij wat luy en traech (ende te meerder

mitsdien sij hadt een teer swak lichaem, ses jaer out

sijnde [toen zij kwam] soo clein ende teer nae den

lichaem als oft maer vier jaren out was). Hadde hierom

veel te lijen van de vrou, dien 't proffijt van 't huys

socht ; ende kon van haer dicwils weynich handwerck

krijgen."

Uit deze berichten blijkt alvast, dat er in het Haar-

lemsche Maagdenhuis vrij wat aan het „speldewercken"

dat is aan het maken van kussen- of kloskant 2
)
gedaan

werd. Ook worden er jaartallen genoemd die licht geven

over den tijd waarin dat handwerk bedreven werd,

hetwelk zelfs „ctmst van '

t speldetvercken" genoemd werd.

Eene der leerlingen nam zóó aan in „net ende zat te

speldewerken", dat, „doen se uit het Maechdenhuis ging,

se haer cost met haer handen wel conde winnen, hadt

se ghesont gebleven." Zij sterf echter 3 Mei 16 19. Al

i) f 4 April 1637. II, blz. 346.

2) In het kantwerk is tweederlei maaksel te onderscheiden ; het

eene kan bojduursel het andere weefsel worden genoemd. De eerste

soort namelijk werd met de naald geborduurd, in de eerste tijden op

linnen met gedeeltelijk uitgetrokken draden, hetzij in ééne richting

(punto tirato) hetzij in gekruiste richting (punto tagliato) later op fijn,

van te voren geknoopt netwerk (filet brode), terwijl in den bloeitijd de

ïfond" of »réseau" tegelijkertijd vervaardigd werd. Deze bewerkingen

geschiedden met de naald, en vandaar de namen : Dentelles a raiguille,

Point d'aiguille, Needlepoint, Needhvork. In het Nederlandsch zou men

kunnen zeggen : Naaldiverk.

Voor de tweede soort werd een kussen aangewend, waarop het

patroon bevestigd was, terwijl op de kruispunten van het patroon

spelden werden gestoken. Nu werd het noodige getal draden, om

klosjes (fuseaux) gewonden, om en tusschen de spelden dooreenge-

weven. Vandaar de namen Dentelles aux fuseaux, Pilloia-lace, Spelden-

werk, Ktissenkant, Kloskant.
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dat werk werd verkocht tot profijt van het huis ; maar

heel dat bedrijf bracht intusschen veel moeite en hoofd-

breken mee, want degene die het „al te mael" moest

„regeren", en aan de kantwerksters „de naersticheit

inplanten" had door het onverstand der leerkinderen

vaak „veel opvals van de joncheyt," De „vrou" was

blijkbaar niet gemakkelijk. Dat zij echter in hare kunst

zeer bekwaam moest zijn geweest, blijkt wel hieruit,

dat, toen het Maagdenhuis opgeheven was, zij hare

kantwerkschool, met toestemming van den Overste heeft

mogen behouden en voortzetten. Deze opheffing heeft,

gelijk we later zullen zien, plaats gehad vóór 1633, en

wel niet zoo kort daar te voren, immers, toen Weyntgen

Pieters in 1633 stierf was er van de „vergaderinghe

van dochterkens te speldewercken," die zij had mogen

aanhouden, „soo veel winst" gekomen, „dat sij vrij wat

overhadt als zij stierf." De Haarlemsche kantwerkerij

alzoo, waarvan in de „Levens der Maechden,, spraak

is, heeft gebloeid zoo ongeveer tusschen 16 10 en 1630.

Welk soort van speldeniverk mag er wel vervaardigd

zijn ? Misschien kan ook op deze vraag toch nog

eenig antwoord beproefd worden. Er is door Mr. F. E.

Vlielander Hein te Amsterdam in Juni 191 1 een „Opstel

over kant" 1
)
geschreven, door hem bescheidenlijk slechts

als eene „Causerie over kant" aangediend, maar waarin

toch veel wetenswaardigs is bijeengebracht, en dat hoogst

leerzaam met afbeeldingen in lichtdruk werd opgeluisterd.

ZijnEd. heeft daarin ook eene bladzijde gewijd aan

„de zoogenaamde Hollandsche kant." „De naam" zoo

zegt hij, wordt dikwijls genoemd, doch men bedoelt

dan in hare algemeenheid meestal Vlaamsche kant. En

het is de vraag, of er wel bepaald een typisch Hollandsche

I) In het Tijdschrift Het Huis Oud en Nieuw. Afl. 7, Juli 191 1.
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aanwijzing als hij schrijft : „Wat men eigenlijk Hollandsche

kant noemt is de soort kloskant afgebeeld in figuur 25.

Uit het zuiver Louis XIII motief valt op te maken dat

wij hier met een reeds betrekkelijk vroeg werken te

doen hebben. Of ze echter, zooals de naam, dien men
aan die kant geeft, doet denken, specifiek Hollandsch

is, zou ik niet kunnen zeggen."

Welnu, als het tijdvak der regeering van Louis XIII

(1610—43) hier in het geding wordt gebracht, strookt

dit volkomen met hetgeen zoo even gemeld is over de

jaren waarin te Haarlem veel kant vervaardigd werd. Kant-

werk met het eigenaardig patroon van dicht in elkaar

en kroezelig gevormd bloemvverk is door mij indertijd,

bij den aanleg der verzameling van het Bisschoppelijk

Museum, niet zeldzaam aangetroffen onder de oude

stukjes die nog in onze sacristiën bewaard bleven. Naar

de afbeeldingen die ik bij het opstellen van den „Gids" *)

gevolgd heb uit het werk van „Seguin" 2
), werd deze

kantsoort door mij als „Devonshire" betiteld; thans

echter heb ik niet geaarzeld om in den nieuwen druk

van den „Gids" de aanwijzing van Mr. Vlielander Hein

over te nemen.

Ook hebben zijne afbeeldingen Nos. 24, 26, 27 en 28

mij tot de gissing gebracht, of soms niet wat aldaar als

trant van Brugge, van Gent en als Guipure (bij Seguin

:

Guipure Espagnole) staat aangeduid, evengoed Hollandsch

(d. i. Noord-Nederlandsch) maaksel zou kunnen zijn?

Immers juist de manier van Brugge (Nos. 24 en 28)

komt opmerkelijk veel voor onder de oude kanten onzer

kerken in het Haarlemsche bisdom. Ik had dan ook al

1) Gids in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem, 1900. Blz. 104.

2) Joseph Seguin. La Dentellc: histoire, description, fabrication , biblio-

graphie, avec 50 planches photographiques. Paris 1875.



297

in den voorgaanden „Gids" die kantsoort durven aan-

duiden als Hollandsche navolging der Valencieunes.

Merkwaardiger nog is het, dat ook vele resten

aanwezig zijn van hetgeen door Mr. Vlielander Hein

onder No. 26 wordt afgebeeld en betiteld als „Gent

(Kloosterkant)", want deze naam krijgt eene bijzondere

beteekenis als ik dien in verband breng met hetgeen

straks vermeld zal worden uit het Leven van de ge-

zusters Grietjen en Liesbet Pauwels. Haar vader, om

het hier kort te melden, Paulus Mandyse Houwaert

was wel Haarlemmer, doch in den „trubbelen tyt" naar

Vlaanderen uitgeweken. Hij trouwde daar eene Gentsche

vrouw en kwam in Haarlem terug. Na vaders dood

werden de zusters leden der Vergadering; wat echter

niet belette dat zij menigwerf in Gent verbleven. Zelfs

kwam Grietgen A°. 1629 in Gent te overlijden bij haar

oudsten broeder die daar gehuwd was. Nu gebeurde

het dat, toen ook Lijsbet eens te Gent verbleef, er een

plan werd „voorgestelt dat men soude oprechten een

huis daer men arme of eerlike dochterkens soude op-

voeden in alle Godsvruchticheyt leerende een goedt

ambacht (gelijk weleer het maechdenhuys te Haarlem

geweest hadt, in 't welcke sij met andere dochterkens

in haer joncheyt was opgevoet) ; endc hierin soude sij

sijn als de principaelste om goede order te stellen, de

duecht en de cunst van 't hantwerk te leeren." Dit plan

lachte Lijsbet zeer toe, omdat zij telkens als zij te Gent

vertoefde zooveel voldoening had ondervonden van het

„volle ghebruick van de exercitie der H. Kercke" dat

zij daar hebben kon. Zij kwam echter uit gehoorzaamheid

naar Haarlem terug en stierf den 28en October 1643.

Uit dit alles nu blijkt, dat men juist weer in het tijd-

vak, toen het speldewerken in het Maagdenhuis in volle

fleur was, en zelfs na de opheffing er van, door Weyntgen
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Pietcrs met winst beoefend werd, er aan dacht zulk

een Maagdenhuis in Gent te beginnen, en waarin

ook de „cunst van 't hantwerk" geleerd zou worden.

Bovendien heeft er omstreeks de jaren 163 1—36 nog

een bijzonder verkeer bestaan tusschen de Haarlemsche

en de Gentsche Kanunniken, dat betrekking had op de

vereering van den gezamenlijken patroon S. Bavo 1
).

Het komt mij derhalve waarschijnlijk voor, dat het

speldenwerk, in Haarlem tusschen 16 10 en 1640 ver-

vaardigd, zich ook gevormd kan hebben naar den trant van

Gent en Brugge. Intusschen moet wel onthouden worden,

dat de berichten, die in de Levens over het kantwerken

voorkomen, niet verder strekken dan op zijn uiterst tot

het jaar 165 1, wijl de schrijfster Trijntgen Jans Oly in

dat jaar overleden is
2
).

Nu het kantwerk hier behandeld is mag ook niet

onbesproken blijven een ander kunsthandwerk door de

klopjes beoefend, namelijk het borduren van kerkgewaden.

Het blijkt dat meer dan eene der Maagden ook daarin

zeer bedreven was.

Machtelt Bicker 3
) van Amsterdam, ons reeds bekend

als „van Catholijcke machtige rijeke ouders, dochter

van Mr. Pieter Bicker (woonende in 't huys van de

werelt in de Wermerstraet)" maakte „veel freie cierlycke

ornamenten tot de tempel des Heeren." En Annetgen

van Emingha 4
)
„dochter van Sicxtus van Emingha en

Catarina van Roorde, same van de outste (Frieschen)

adel bij de elfhondert jaeren, in de vergaderinghe sijnde

1) Bijdragen I, blz. 33 en XIV, bh.. 27.

2) Vergelijk over hare afkomst en geslacht Bijdr. XXXI, hlz. 1 18— 25.

3) f 2 Dec. 1624. I, blz. 161 v°. Uitvoerig over haar: Bijdragen

XVIII, blz. 232-41.

4) -\ 25 Nov. 1632. II, blz. 82 v°. Veel nog over haar geslacht in

Bijdragen XX, blz. 122— 31.
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oefende haer veel jaeren in 't perdueren ende neijen

voor de kerk, opmakende de casoffels, outerelede en

kerckelike ornamente, alhoewel sij de cunste daer niet

van en hadt, maer door de ghehoorsaemheit ende met

liefden daertoe settende verkreech diezelfde, neemende

dien arbeyt garing ter eeren Gods aen, smorgens vroech

en savonts laet daerin werckende, ook haer nachtrust

daer wel om ontbeert, als tselfde door 't believen van

haer Oversten wat haest most ghedaen zijn."

In meer bijzonderheden wordt getreden over het werk

van de gezusters Maria en Agatha van Veen, dochters

van „Mr. Cornelis van Veen, Pensionaris van de stadt

Leyden 1
), een seer gheleert man, hebbende cunste van

verscheyden talen, ... de moeder ghenaemt Geertruydt

Simons van Amsterdam (de dochter uut het gulden

hooft in de Wermerstraet)" Wij vernemen dan voor-

eerst 2
) : „Alhoewel dese E. maecht Maria Cornelis hadde

treffelicke rijcke ouders, maer door den trobbelen tijt

waren haer goederen zeer vermindert, ende overmits het

aen negen delen moste gaen, bedroech het een ygelick

zeer weynich. Niettemin dese E. met haer suster Aechgen

Cornelis waeren zober voer haer zelven ende milt tegen

den armen ende tot den tempel des Heeren, vercoopende

allen haer wereltsche clederen ende cleynodien, ver-

cierende daermede den outaer, also dat dese twe ge-

susters de eerste geweest hebben die een fray nieu

damast-ornament ghegeven hebben ter eere Gods, welcke

noch tegenwoordich ghebruyckt wort." Vervolgens van

Aechgen 3
) : „Is oock de eerste gheweest in 't perdueren

maeckende veel frie cruicen in de casoffels ende andere

1) I, blz. 97 v°. Vele bijzonderheden over het geslacht in Bijdragen X,

blz. 208— 301. Maritgen f 15 April 1612; Aechtgen I Nov. 1623.

2) I, blz. 100.

3) I, blz. 104 vo.
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devote beelden. Aengaende 't cieraet van den outaer

heeft sij zeer fray, bevallyck ende oncostelycke cunnen

ordineren. Ende tot het einde haers levens heeft sij zeer

iverich gheweest om te vercieren den outaer ende tempel

des Meeren ; ende daer en is oock geen merckelicke

cieraet op gheweeet of het is al door haer gheordineert.

'T perdueren 'tgeen sij int leste van haer leeven soo

niet conde doen omdat haer ghesicht begaf, heeft sij

gedaen door andere, leerende dien de cunst, en verorden

't met haer aenporringhe, nam op het svvaerste ende

moeilicste werck, als 't goedt gereet te maecken, de

raemen te spannen, te pappen ende dierghelycken. Ende

als de sommegen wat claechachtich waeren om den

arbeydt ende moeyten, vermaende diezelfde met liefde,

seggende : in den heemel sullen wij altijt rusten, laet

ons hier wat ter eeren Gods arbeyden. Ende alhoewel

haer middelen niet groot en waeren, heeft nochtans veel

frie ornamenten ghegeven ter eeren Gods, benauwende

hierin haer selven."

Ook hare nicht Geertruydt Simons van Veen 2
) „van

gheboorten uut Schravenhage. Die vader ghenaemt

Mr. Simon Cornelisz. van Veen, de moeder Anna Ise-

nouts van Nes. Alle beyde van een Catolike treffelik

afcomst. Dese Mr. Simon was d'outste broeder van

Maritge en Aechgen Cornelis van Veen" zij was „vlijtich

om eyt ter eeren Gods te perdueren tot vercieringhe

van den outaer, om 't selfden ook op sijn aldernetste

te doen ; maekten verscheyden freyicheiden. Ende behiel

die begeerten om eit ter eeren Gods te wercken. soo

in singen, spelen, perdueren ende diergelijcken tot het

lesten haers levens."

Het uitvoerigst echter is de Schrijfster der Levens

I) •;• 17 Maart 1624 III, blz. 344.
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over Aechtgen Jans dochter i) „van een dorp ghenaemt

Binnewijsen, gheleeghen tusschen Hooren ende Enckel-

huijsen, haer vader was ghenaemt Jan Wouterz. haer

moeder Reyn Claes, treffelicke rijcke huijsliede van de

principaelste." Zij was 2
) „doen ter tijt 3

) wel een van

de meeste dien de vergaering behulpelijk was met haer

tijtelicke substancie, doordien sij jaerlicks moye incomsten

hadt, suinich voor haer zelven, ende naerstich in 't

spinnen, daer zij veel mede won. Als d'Oversten eit

merckeliks van doen hadt, mocht haer vrij aenspreken.

'T gebuerden dat daer eit merckelicks van node waer

tot dienste van de kerck ; sijn E. vraechden of zij een

stuk lants vercopen wilde; was terstont bereit, vol-

brachtet ook datelick, gaf tot een reys een somme van

hondert pont. Sij hebbende een swaer accedent, seyden

d'Overste, dat sij voor haer soude neemen, oft de

H. moeder Gods beloven te vereeren met een wit

ornement, welk sij gedaen heeft, maeckende het van

wit demast, met een frey perduert Cruis, welk wij noch

tegenwordich hebben. In 't midsen de H. moeder Gods

in de Son 't kindeken Jesu op haer arm, ter sijen

S. Angnietge en S. Catarina van Cenen, onder S. Ursula,

S. Catarina, S. Agatha, S. Barbara, S. Cecilia, tot welcke

maechden sij grote devotie hadt. Dit was 't eerste beste

witte ornament, en werde langen tijt daervoor ghe-

bruickt." Deze Aechtgen Jans is ook dezelfde van wie

boven verhaald is, dat zij in het Maagdenhuis, waar de

kinderen „haer ambacht (dat is handwerk) kwamen

leeren van „linde nayen, wolle nayen en speldewercken,"

1) II, bh. 170.

2) Aldus in het Sermoen van den Overste op haar uitvaart. II,

blz. 179 vo.

3) Zij stierf 16 Maart 1634, over de zestig jaar oud, »als sij omtrent

seven en dertich jaeren in de vergaeringe Godt ghedient hadt," alzoo

sedert ongeveer 1597.
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gedurende „ettelicke jaeren geweest heeft „moer van de

lapmant" te weten: alle weecken ofte veertien daeghen

quaemen sommege maechden bijeen om de dochterkens

haer wolle goet te neyen in 't maechdenhuis ; hier was

dese als de principaelsten over, besorgende 'tgeen daertoe

van node was, ende gaf 'tselfde daertoe altemets."

Van de geborduurde kerkgewaden die aan den Hoek

behoord hebben, zijn er, bij de opheffing der Statie in

185 1, eenige aan de parochiekerken van Haarlem toe-

bedeeld, en van daar als oudheden in het Bisschoppelijk

Museum gekomen. Daar is echter het boven beschreven

kasuifel van Aechtgen Jans niet onder, doch wel een

zeer merkwaardig stel miskleederen van witte zijde met

platgeborduurd gouden bladwerk: kasuifel, koorkap, twee

dalmatieken en bisschopsmijter 2
). Op het kasuifelkruis

zijn geborduurd de voorstellingen van O. L. V.-Bezoek,

-Boodschap, -Zuivering en -Tenhemelopneming, en ook

van 55. Joachim, Anna en Maria als groep. De koor-

kap vertoont achterop de zoogenaamde Madonna van

S. Lucas. Bijzonder opmerkelijk is, dat de wijze van

bewerking, ofschoon wel niet ouder dan 1575— 1600,

nog veel overeenkomst heeft met het middeleeuwsche

werk van het tijdvak 1450— 1500, terwijl alleen de

groep der drie Heiligen aan de middeleeuwen doet

denken ; de overige tafereelen namelijk schijnen ontleend

aan kopergravuren van omstreeks 1600. Dat van O.L.V.-

bezoek komt tamelijk overeen met een der zes bekende

gravuren van Goltzius (1593—94). De aanwezigheid van

den mijter waarvan het gouden borduursel niet verschilt

met dat der andere gewaden, geeft recht om te ver-

onderstellen, dat die vervaardigd zal zijn ten gebruike

I) Gids in het Bissch. Museum. Laatste druk van 1912: Kamer 2,

No. 16, 22 en 45.
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van de Vicarii Apostolici Vosmeer of Rovenius, van

welke de eerste overleed en de andere benoemd werd

in 1614. Dat nu de vervaardiging van dit stel kerk-

kleederen door de „Maechden van den Hoeck" zal

gedaan zijn wil ik nog niet beweeren, en het lijkt ook,

wat de tafereelen betreft, niet echter voor het bloemwerk,

wel wat onwaarschijnlijk. Intusschen acht ik het niet

zoo gewaagd als we, gelet op de sterfjaren der gezusters

van Veen: 161 2 en 1623, deze miskleederen bedoeld

achten in hetgeen boven l
) ook nog vermeld werd, dat

„dese twe gesusters de eerste geweest hebben die een fray

nieu damast ornament ghegeven hebben, welcke noch

tegenwoordich ghebruyct wort." Hebben de zusters het

ornament samen gegeven, dan moet dit geschied zijn

vóór 16 12, maar dan heeft toch Aechtgen tijd en ge-

legenheid gehad om den mijter er aan toe te voegen.

Met meer waarschijnlijkheid kan een eigenhandig

vervaardigen aan de Maagden worden toegeschreven

ten aanzien van een ander kasuifel 2
) waarop de Geboorte

des Heeren en de beeldjes van .S". Pieter en .S. Clemens

geborduurd zijn, niet meer op middeleeuwsche manier,

doch in gekleurde lijnteekening met schaduwstrepen.

Ook mag men in de voorstellingen gerustelijk de hand

veronderstellen der Haarlemsche katholieke schilders of

graveurs Grebber, Matham of Soutman.

Zoo goed echter als zeker kunnen aan het kunstnaald-

werk der Maagden worden toegeschreven de bisschoppe-

lijke zijden mijters, schoeisel, kousen en handschoenen,

blijkbaar vervaardigd voor den lateren Vicarius aposto-

licus Boudewijn Catz, die Overste der maagden was

toen hij in 1661 tot Vicaris benoemd en in 1662 tot

Bisschop gewijd werd. Ook deze ornamenten worden

1) Blz. 299.

2) Gids in het Bissch. Museum. 1912. Kamer 2, No. 51.
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met twee stel van togen, manteletten en mozzetten in

het Bisschoppelijk Museum bewaard 1
).

Ook werden in het Maagdenhuis kinderen besteed van

gegoede ouders, die buiten Haarlem woonden. Voor

haar werd dan kostgeld betaald. Zoo werd Neeltgen

Isbrants Dob 2
) door „haer ouders (dien doen ter tijt

t' Amsterdam woonden) te Haerlem bestelt ter schole

in 't maechdenhuis, mitsdien sij haer cost rijckelick ende

eerlick betaelden, aldaer opgevoet werdende in Godt-

vruchtighe exercitie." Een andere uitbestede was „Aefgen

Jacobs 3
), van gheboorte uut de langhe streek, een dorp

ghenaemt Boevecarspel bij Enckelhuysen. ... 'T was

doen ter tijt daer seer desolaet van de exercitie der

Catholycke religie, want daer qualike priesters waeren

te becoomen, soodat het jonge dochterken wel twalef

daeghen out was eer zij aen haer doopsel quam. 'T is

ghebuert dat den E. dienaer Gods Mr. Cornelis Arentz.

is ghecomen tot Pieter Meynertz. Lakeman, doende in

sijn huis grote vergaeringe, soo is't geschiet dat dese

Reynou Jacobs daer mede te kercke quam ; werden zeer

versterkt door de sermonen ende d'anspraek van sijn

E. Hoorden daernae van 't maechdenhuys, watte goede

gelegentheyt daer was om de dochterkens in de Catho-

lycke religie ende vrese Gods op te voeden 4
). Ende

i) Gids in het Bissc/i. Museum. 1912, blz. 175, Kamer 4 en blz. 188,

Kamer 5, No. 169.

2) f 12 1620. I, blz. 367 vo. Verg. ook III, blz. 38 vo.

3) f 26 April 1634. II, blz. 217 vo.— 18.

4) Reynou was de oudste zuster van Aefgen. De toestand namelijk

van het gezin staat even te voren als volgt beschreven. »De moeder

was een duechdelijke vrou, van een goedt Catholijk geslacht, van de

treffelicste ende rijeste van 't dorp, maer hadt seer grote hertseer dat

de vader al 't goedt doorbracht, soodat se stierf in tering, latende soo

veel bedroefde weeskens achter met soo verquistende vader. D'outste

dochter Reynou Jacobs nam aen de sorch van 't huys ende van haer

jonge susterken als of se de moeder daervan geweest hadt."
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bemerckende dat haer susterken Aefgen aldaer was in

groot perijkel der sielen, bestelden haer te Haerlem in

dat huis (sonder weten van haer eygen vader), d'outste

suster en broeders uutmakende een somme gelts daer

se haer voor besteden."

Van de vervolging die de Haarlemsche Katholieken

in het laatst der zestiende eeuw hebben te lijden gehad,

kreeg ook het Maagdenhuis zijn deel x
). „Doen het

maechdenhuys omtrent twee jaeren gestaen hadt, den

duivel merckten dat hierdoor veel duecht ende Gods-

vruchticheyt soude comen in de joncheyt, wrocht door

sijn dienaers de ketters, dat hetselfde gestoort ende ver-

stroyt worden, soodat de dochterkens mosten vaneen

scheyen. Alsdoen beval de E. Oversten voornoemt, dat

Maritgen Wouters haer nichgen soude tuys brengen bij

haer moeder, welk dat zeer swaer viel, te meerder

omdat sij vreesden dat het vonexken der liefden mocht

uutgaen. Sijn E. docht het zoude geen noot doen, ende

dengeene daer zijn E. voor vreesden dat lichtelijk in

den mont van den duivel soude comen, soo men se

lieten bij de vrienden gaen, dien bewaerde men nau,

al waren se arm, vremt ende veel moeiten aen vast,

meerder als d'andere. Ende al de dochterkens te houden,

men niet conde doen om de swaerheyt van de last

ende cleynheyt van de middelen der maechden om uut

te voeren."

Een tweede bericht over de verstoring van het Maagden-

huis komt voor in het Leven van Maritgen en Jannetgen

Wouters 2
). „Hiernae is't ghebuert door de nijdicheit

des helschen viants ende de boosheyt der ketteren, dit

huis van de schout en de burgemeesters verstoort is,

i) L. van Machtelt Dircks f 14 Juni 1647. III, blz. 184.

2) I, blz. 128 bis, vo.
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beneemende de jonge dochterkens haer devotie, ver-

biedende dat se niet bij malkander mochten woonen

;

waerom de Overste Mr. Cornelis, niet willende de be-

gonne vruchten laeten verdwijnen, heeft een ander middel

ghevonden, stellende die dochterkens welcke te vooren

in een huis woonden, in drie verscheide huisen, van

welcke dese voorschreven Maria Wouters een was, die-

welcke met haer suster Johanna gink woonen in een

clein huisken, ontfangende daerin dese arme kinderkens,

welck sij elck voor haer hooft om een sessendertich

gulden 's jaers de cost gaf, neemende dese ter herten

niet als vreemde maer als haer eigen kindere, voedende

dien op in alle Godsvruchticheit ende goede maenieren

alsof het rijeke kinderen gheweest hadde."

Een derde bericht met niet onaardige bijzonderheden

luidt als volgt ]
) : „Dese bruidt Christi heeft veel

swaricheyt ende vervolginge beleeft van de vergaederinghe

als namentlijk dat op den derden Pincxter H. dach de

magistraet metten officier quamen in 't huys van de

kerek om haer E. Oversten te vangen, maer Godt be-

waerden hem bijnae mirakuloselijk, haer handen ont-

gaende. Wech gaende quamen der van dieselfden tot

haeren huys uut. Sij vertoonde sulcken sedicheyt ende

Goddelicheyt in haer maenieren dat se 3
) haer schaemden

;

ende den Burgenmeester sprak haer aen seggende: en

hout het onse kinderen niet nae dat het dus gebuert is.

Op denselfden dach stuerden 8
) sij de dochterkens in

't maechdenhuys dien met malkander lasen en baeden,

verbiedende dat sij niet en mosten bij malkander wonen,

verstroyende dat Godtvruchtige werk ; maer evenwel en

liet de Godtvruchtige wijse liefhebber der zielen dit

1) L. van Maritgen Tonis, f 14 Juni 1645 III, blz. 14;

2) De Magistraat met den Officier.

3) Verstoorden.
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begonnen werk niet te niet gaen, maer sijn E. over-

leyden, dat men die dochterkens bestelden in andere

huisen te wonen, ende qaemen in 't voorgenoemde huys

bij malkanderen x
) om haer hantwerk te doen ende

ambacht te leeren, werdende evenwel opgevoet in alle

Godsvruchticheyt, bewijsende hieraen grote liefde, daer

sijn maechden hem ghetrouelick in bijstonde maer be-

sonder d' E. maecht Machtelt Bickerts. Noch worden

gestoort op dienselfden dach eenige maechden van

Mr. Claes Wiggerz., dien met malkander woonden in

een huys in de Appelaers-steech, houdende mede in

stillicheit met malkanderen haer ghebedt. Ende dese

oproer quam meest door 't opstoken van een quaet

wijf, borgemeester Kies en vrou 2
), seggende: men sal

dat rottenest uutroeyen, menende hiermede die ver-

gaderinghe van de maechden. Maer Godt lof deselfde

sijn ghebleven ende noch seer vermeerdert, maer sij is

uutgerooyt, haer naem uut het boek des levens, blijvende

ende stervende opstinaet in de ketterie; rijk sijnde van

tijtelike middelen is't haer naecomelingen seer tegen-

geloopen verliesende meest alle haer goedt ende eer.

In het eerste dezer drie berichten wordt zeer uit-

drukkelijk gezegd : „toen het Maagdenhuis omtrent twee

jaren bestaan had." Wat van omstreeks 1590 moet

verstaan worden. Het laatste bericht echter bedoelt

1) Dit wil zeggen, dat de kinderen slechts enkele uren van den dag

den naaiwinkel van het Maagdenhuis bezochten, doch overigens voor

wonen, eten en slapen over verschillende huizen verdeeld bleven gelijk

gezegd wordt (III, blz. 276 vo) dat Grietgen Jans «voor den dach in

't maechdenhuis was om haer hantwerk te doen ende ambacht te leeren,

want mits de vervolginge van de ketters en mochten die dochterkens

niet samen wonen in een huys maer waeren in verscheyde huyse daer

sij aten en sliepen."

2) Voor: Kies' zijn vrouw, gelijk men ook heden nog onder het

volk hoort spreken.
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zonder twijfel de verstoring die niet Pinkster van 1602

plaats greep 1
). We mogen dus aannemen, dat de scheiding

der kinderen, die na de eerste verstoring in verschillende

huizen onder dak werden gebracht, niet heel die tien

jaren lang is blijven voortduren, maar in 1602 opnieuw

moest worden aangewend.

Intusschen komt het mij voor, dat de merkwaardige

bijzonderheid, door de schrijfster over Burgemeester

Kies en huisvrouw geboekt, verkeerdelijk door haar met

de verstoring van 1602 in verband wordt gebracht, en

dat ze bij de eerste behoort, daardoor tevens bewijzend

dat het Maagdenhuis tweemaal verstoord werd. Volgens

Van der Aa toch 2
) wordt „Pieter Janszoon Kies' naam

in 1594 voor het laatst op de lijst der regeering van

Haarlem vermeld" zoodat hij in 1602 niet meer als

„de magistraet" zal zijn opgetreden. Van der Aa schrijft

verder: „Hij was gehuwd met Brecht Engberts Proosten

of Ramp, wier heldenmoed, beleid en huwelijksliefde wij

op haar artikel vermelden zullen." Jammer genoeg is

de biograaf in gebreke gebleven zijne belofte te ver-

vullen en komt de vrouw in zijn Woordenboek niet

voor. Voor het oogenblik dus blijve deugd of ondeugd

der Burgermeesteresse in het midden gelaten, maar worde

de aandacht gevestigd op 's Burgemeesters verlegen

houding, wien het zeker leed was dat hij om zijn ambt

aldus moest optreden.

Ook is het eerste dezer berichten ontleend aan een

merkwaardig verhaal, waaruit op zeer aanschouwelijke

wijze voor den dag komt, hoe door het Maagdenhuis

roeping gewekt werd, gelijk trouwens boven al eens be-

i) Uitvoeriger behandeld in Bijdr. XXIX, blz. 272— 76.

2) Biografisch Woordenboek der Nederlanden. Haarlem 1860, IX.

blz. 167.
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sproken is 2
). Machtelt Dirks 2

), van Haarlem geboortig,

was als jong meisje „zeer bemint van haer nichte die

Godtvruchtighe maecht Maritge Wouters, haelende haer

van jongs op aen om te trecken tot de zuiverlicke

maechdelicke staet, daer soo allensgens een voncxken

in quam. 'T is ghebuert dat van den waerdighen dienaer

Gods Mr. Cornelis Arentz. is opghericht een huys om
op te voeden in Godsvruchticheyt arme dochterkens,

te leeren een ambacht, leesen ende schrijven (wekken

achternae werden genoemt het maechdenhuys). Sijn E.

seyden tegens Maritge Wouters voornoemt: hebt ghij

nu een dochterken van de vrienden oft bekenden, brengt

dat vrij. Sij vol goede begeerten sijnde om de duecht

de joncheyt in te planten, gink nae haer nichte [eene

weduwe met verscheidene kinderen] om haer dochterken

Machtelt Dirks te hebben ; maer, de moeder niet tuys

sijnde, versocht consent van de outste dochter ; welcken

het niet wilde consenteren sondcr haer moeders weeten.

Immers 3
) zij seer iverich in Godt ende de duecht sijnde,

nam 't dochterken mede seggende: ghij muecht tegens

u moeder zeggen, dat ick se voor een tijt wat bij mijn

neem om te leeren. Bestelden se in 't huys voornoemt

(daer sij met noch een dochterken Jannetgen Claes

same d'eerste waeren). 'T kint hier nae toegaende, maer

elf jaeren out 4
) zijnde, viel't swaer soo van de moeder

te scheijen, quamen die tranen in de ooghen, ende ande

andere sijde wracht den H. Geest van binnen ; daerdoor

sij 't versetten, niet willende laten blijcken dat het haer

i) Boven blz. 286 vlg.

2) •}• 14 Juni 1647 »als sij meer als vijftien jaeren Godt ghedient

hadt, ghecomen sijnde tot den ouderdoom van bij de 70 jaeren."

III, blz. 183—87. Zij was alzoo in 1577 geboren.

3) Immers = Maar toch.

4) Alzoo in 1588. Zie de voorlaatste noot.



3io

swaer viel. In dit huijs quamen mettertijt verscheyde

dochterkens, soodat sij groot in getal werden."

Hier volgt nu het verhaal over de eerste verstoring

van het Maagdenhuis, welke in 1 590 moet hebben plaats

gehad; immers, dat het kind, in 1577 geboren, met

haar elfjarigen ouderdom de eerste was in het Maagden-

huis, brengt het stichtingsjaar op 1588. De lezer vindt

het verhaal reeds medegedeeld, als het eerste der drie

berichten, op blz. 305 hierboven. De Schrijfster vervolgt

:

„De moeder voelden dit seer dat men haer dochterken

tuys bracht, sprak uut een ongestorven iver : al quam

nu den Conink van Spaenien om haer, en souden se

niet weder van mijn krijgen. Dit vonexken der liefden tot

de maechdelicke zuiverheyt niet onderhouden wordende,

begost te vergaen. De clederen werden wat nae 't fatsoen

van de weerelt ghemaekt. Dit siende de geestelicke

nichte was tot haeren binnenste bedroeft, claechden 't

aen haer Biechtvader, dien daer ook mede besorcht

was seggende : soude zij niet wel mede te biecht willen

comen ? Dese gink de bootschap doen an 't jonge

dochterken, dien terstont bereyt was, haer verhuegende

dat soo waerdigen dienaer Gods sijn vaderlicke sorch-

vuldicheyt over haer vertoonden, ende dat te meerder

in de benaude tijt dat er naueliks ouwe maechden

mochten bij comen. Sij comende bij d'E. Oversten met

haer wereltse clederen, sprak haer soetelick aen seggende

:

lek meynde een geestelicke dochter te hebben, mijn

dunckt ick vinde een waerlik. Ondergink haer seer soe-

telik met H. redenen dat het hertgen zeer ontsteken

werden met de liefde Gods". — Laat mij het verhaal even

mogen onderbreken om de aandacht te vestigen op de

hier aangetroffene bijzonderheid, dat de kinderen in het

maagdenhuis eene soort van eigen kleeding schijnen

gedragen te hebben, die onderscheiden was van de
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„wereltse" en van „'t fatsoen van de weerelt." — „De

nichte en liet het hier niet bij blijven, maer quam

bijnae alle daeghen, om dit tere gemoet te verstercken.

Maer de suster werelts sijnde, seyden tegens de nicht

:

't geen ghij bij dage daer goets in soekt te wercken

tot de geestelicke staet, sel ick bij nachte soecken om
te stooten. Welk zij ook dede. Hadden also een sware

strijt met malkander; maer de duecht hiel d'overhant.

'T is gebuert op een Sondach dat de nicht daer quam

;

de moeder noden se dat sij smiddachs bij haer soude

blijven eeten. Antworden : 't is mijn niet te doen om
eeten of drincken (dat en mach niet over mijn hert)

maer om u dochter ; seggende : van outs pleech men

't voor een benedictie te achten, dat men een geestelik

kint hadt, ende nu soekt ghij het voncxken van de

Goddelicke liefden uut te blussen. Godt sel se van u

handen eyschen. Ende gink soo wech. De moeder was

seer gheraect in haer conscientie ; ende de voornoemde

suster quam ook tot insien seggende : 't is al evenwel

een grote liefde van ons nichte dat sij dageliks soo

groten iver doet om soo jongen armen dochtertgen tot

den dienst Gods te brengen ; stierden van dieselfde

achternoen het dochtertgen na de geestelicke nicht, om
te seggen dat se consent van haer moeder ende suster

hadt om Godt te dienen ende bij de maechden te

wonen, sijnde daer selfs seer begerich nae. 'T en is

niet om seggen, watten groten blijtschap de nichte Maria

Wouters hadde, ende betoonden 't met de wercken als

of 't haer eygen kint gheweest hadt. D'E. Oversten

Mr. Cornelis heeft geordineert dat sij soude woonen

niet bij haer nicht maer bij de E. maecht Maritge

Tijsen met andere dochterkens; welk al een groot sterf-

puntgen was aen beyde sijden, mitsdien haer nichte

mede sodanige jonge dochterkens in de cost hadt, maer
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beoeffenden samen de ghehoorsacmheyt. Overdach gingen

sij in 't macchdenhuys lerende elk hacr hantvverk." Nu
volgt onmiddelijk wat al boven 2

) is meegedeeld over

de inrichting van den naaiwinkel.

Hoelang het Maagdenhuis bestaan heeft is uit de, altijd

maar toevallige, berichten ons in de Levens bewaard,

niet met volkomene zekerheid vast te stellen. Eene plaats

echter schijnt aan te duiden dat het reeds vóór iójj

„opgebroken" werd. Er wordt namentlijk van Weyntgen

Pieters 2
) verhaald: „Als 't huis opgebroken was door

de wijsheit van de Overste om seeckere redene, is haer

van der Biechtvader gheconsenteert, dat sij tot haer

proffijt soude houden een vergaderinghe van dochterkens

te speldewercken ; daer soo veel winst van quam, dat

sij zelfs verwondert was van soo groten tijtelicken be-

nedictie. Hierom en heeft sij haer niet verheven, soo

men gemenelijk seidt, dat goedt maeckt moet, maer

even nederich ghehouden, bewaerende 't selfde seer

zuinich om daernae van 't selfde gebruickende, haer

ontslaende van de uuterlicke woelderie, met stillicheyt

ende devotie haer hemelsche Bruidegom te dienen ende

niemant te wesen tot last om haer in 't tijtelick te be-

sorghen, jae maeckten dat sij vrij wat over hadt als

zij stirf om andere maechden wat me te delen, omdat

dien met meerder onbesorchtheyt van 't tijtelick haer

hemelsche Bruidegom mochten dienen, meerder achtende

de geestelicke susterlicke liefde van degene daer sij

lanck bij ghewoont hadde, als de vriendschap van vlees

en bloet."

Nu kan dat „opbreken van 't huis" bezwaarlijk te

verstaan zijn van de verstoringen die in 1590 en 1602

1) Bladz. 289.

2) Leven van W. P. I, blz. 304 v<\
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plaats grepen en waarvan boven gesproken is. In haar

Leven toch wordt ook verteld l
) dat zij „van joncks

aen gestelt was om de kindere te leeren, wesende de

ondervrou bij 2
) Trijntge Baertes, en nae haer doot het

altemael regerende." Trijntgen Baertes nu de „vrou" of

„geestelicke moeder", stierfin 1604. Toen was Weyntgen

Pieters minstens 29 jaar oud, want we lezen van haar 3
)

dat zij „maer drie jaeren out sijnde haer H. Vroomsel

van den Bisschop van Haerlem ontfinck, ter wijle de

Catholijcke religie noch in 't openbaer was," alzoo was

zij op zijn laatst drie jaren vóór 1578, of in 1575 ge-

boren. Hare werkzaamheid met het speldewercken in

het Maagdenhuis viel dus tusschen 1604 en 1633 (toen

zij stierf) geheel buiten de jaren der verstoringen 1590

en 1602; en „het opbreken" van het Maagdenhuis had

dus plaats vóór 1633.

Ook wordt dat alles merkwaardig bevestigd door

hetgeen te lezen staat in het Leven van de twee ge-

zusters Grietgen en Lijsbet Pauwels, die dochters waren

van Paulus Mandijse Houwaert, een Haarlemmer, maar

die, in den „trubbelen tijt" naar Vlaanderen uitgeweken,

met eene Gentsche huisvrouw in Haarlem was terug-

gekomen 4
). Er wordt dan verhaald dat de twee zusters,

na vaders dood, door hare nicht Maria Wouters, „een

1) I. blz. 304.

2) Zie den geheelen tekst boven blz. 290.

3) I, blz. 303.

4) Meer bijzonderheden over het geslacht zijn uit het Leven dezer

beide zusters (III, blz. 86— 95) al meegedeeld in Bijdragen, Dl. XVIII,

blz. 106— 107. Niet onwaarschijnlijk was het geslacht al van ouds

Zuid-Nederlandsch want er zijn nog twee Houwaerts bekend: Jan

Baptist en Balthazar zijn broeder die te Brussel geboren werden en in

de laatste helft der 16de eeuw leefden. Biografisch Woordenboek der

Noord- en Ztiid-Nederlandsche letterkunde, door Frederiks en v. d. Branden,

Amsterdam, 2de druk blz. 374—375.
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treffelic geestelike maecht onder ons vergaderinghc''

werden opgenomen, die haar „in 't maechdenhuis haer

ambacht" liet leeren. Nu kwam Grietgen al in 1629 te

sterven en wel in Gent bij haar oudsten broeder die

daar getrouwd was. Ook Lijsbet was toen te Gent bij

haar, doch „trok toen weder nae Hollant in haer eygen

vergaderinghe," want J
) „hierin is dese getroue Bruidt

Christi ook prijsselik gheweest dat se verstorven heeft

haer goede begeerten dien sij hadt om te genieten

't volle ghebruik van de exercitie van de H. Kercke,

mitsdien haer broeders te Gent woonde, daer verscheyde

mael gheweest. Daer sijnde was bij nae van den ochtent

tot den avont in de kerckelicke dienste soo van Misse,

predicatie, processie, ommegange, statie, overal met

devotie haer latende vinden, hebbende hierin een grote

recreatie; maer uut de ghehoorsaemheyt ghelaten."

Hierop volgt nu onmiddellijk: „Desgelijks hier 2
) sijnde

worde voorgestelt, dat men soude oprichten een huis

daer men arme off eerlike dochterkens soude opvoeden

in alle Godsvruchticheyt leerende een goedt ambacht

(gelijk weleer het maechdenhuis te Haerlem geweest

hadt in 't welcke sij met andere dochterkens in haer

joncheyt was opgevoet) ende hierin souden sij sijn als

de principaelste om goede order te stellen de duecht

en de cunst van 't hantwerk te leeren. Dit 3
) soude haer

noch wel meerder getrocken hebben als 't eerste om
de middelen des H. Kercke mitsdien sij hier so groten

liefde toe hadt. Niettemin liet het altemael vallen onder

de H. Ghehoorsaemheyt; quam wederom in Hollant in

haer H. vergaderinge, haer houdende in een stille een-

voudicheyt. In haer bidplaets met malkander gemeen,

1) III, blz. 89 vo.

2) Versta: in Gent.

3) Namenlijk dit Gentsche Maagdenhuis.
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vroech op, laet weder af, al de Missen en Sermonen

hoorende, lang knielende met gevouwen hande, seer

innich en onverbeelt alsof sij met Godt allenich was,

sijnde een cieraet in de kerck."

Uit dit alles komen we dus te hooren, dat, toen Lijsbet

Pauwels nog te Gent vertoefde, ofwel daar een bezoek

bracht, een plan opkwam om aldaar een Maagdenhuis

te stichten, gelijk weleer het Maagdenhuis te Haarlem

geweest was in hare jonkheid. Men sprak alzoo over

dat huis als iets dat toen niet meer bestond. Dit ge-

schiedde na den dood van hare zuster Grietgen alzoo

na 1629, en toen zij zelve oud genoeg was om bekwaam

gerekend te worden, als „de principaelste" de gedachte

stichting te besturen. Maar hoe verlokkend het plan

ook voor haar was : zij keerde naar den Hoek terug,

en stierf daar op 28 October 1643 x
).

Eindelijk rest mij nog, nader te behandelen, opivelke

plaats het Maagdenhuis gestaan heeft.

Reeds vroeger kwam dit ter sprake 2
) toen we de

bijzonderheid vermeldden, dat de klopjes een tuin of

buitenhuis bezaten. In den eersten tijd echter lag het

Maagdenhuis binnen de stad en wel ergens aan het

Spaarne, gelijk bewezen wordt vooreerst uit een ongeluk

dat aan Aeltgen (Aldegonde) Barents 3
) het leven kostte

„die de dienstmaecht was in 't maechdenhuis (overmits

zij arm waer). Weinich tijts in desen arbeyt gheweest

hebbende is 't ghebuert, dat zij met vlijticheyt een sieck

maechdeken wat behulpelicheyt zoude bewijzen in eyt

te spoelen, in den avontstont, in het water genaemt het

Sparen (dat voor haer duer liep), is dese onvorsiens in

't water ghevallen ende onnoselick verdroncken. Over-

1) Taeffel der overleden maechden, I, No. 197.

2) Bijdragen XXXII, blz. 372—373.

3) f 2 Januari 1604. I, blz. 28.
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mits datelickc daer niemant bij en was, ende eer de

maechden quamen al doot waer. 'T vvelck gheschiet is

in 't jacr ons Heeren een duisent seshondert vier, den

tvveden Januuarie. Om welcke ongeluck haren Biecht-

vader, haer suster ende alle haer geestelicke medesusters

seer bedroeft gheweest sijn, haeren siel helpende met

het ghebedt, ende 't lichaem vereerende met een statige

begraeffenisse."

Een ander bewijs is het feit, dat „Maria Claes weduwe

van Jan Claese Koning" die met haar kinderen in

Haarlem was komen wonen l
), door den Overste

Mr. Cornelis als „geestelicke weduwe geordineert was

te woonen op 't Sparen, aldernaest 't Maechdenhuis,

alwaer zij dicwils ende lange tijden aeneen de kerck

met de Goddelicke diensten in haeren huis hadden

ende haren B. V. met zijn maechden gherijfden."

In lateren tijd echter moet het Maagdenhuis een buiten-

huis geweest zijn dat de Maagden voor tuin gebruikten

tot haar recreatie. Jammer genoeg is er in de Levens

slechts eenmaal gewag van gemaakt, en dan nog maar

ter loops bij de vermelding, dat Lijsbet Jans Ban 2
) het

volgende „Godsvruchtich ghebruik in de vergadering

heeft ingebracht," namelijk : „als men buiten waer in

de tuin om sijn recreatie, hiel [zij] evenwel haer uerken

van meditacie alsof sij tuis op de kerck gheweest hadt

;

en d'andere maechden volchden haer hier in nae." Dit

is de eenige plaats waar van een tuin, die buiten lag,

gesproken wordt, en die dan bewijst dat op zekeren

i) Met haren man had zij in Amsterdam gewoond »in de calverstraet,

in de Drie Koningen ; treffelicke Catholycke eerlicke Godtvruchtige

borgers." I, blz. 51 v°. Zie verder Bijdr. XVIII blz. blz. 225. De

dochter Steyntgen Jans ook eene der Maagden stierf 23 Mei 1614;

en de moeder vijf jaren later.

2) • 9 Juni 1647. III, blz. 179.
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tijd tusschen 1614 en 1647 z0° eene gelegenheid tot

recreatie voor de Vergadering is aanwezig geweest.

Er bestaat echter voldoende zekerheid wat de plaats

betreft waar dat Maagdenhuis als tuin gelegen heeft,

te weten achter in den Hout aan den Oostkant, eene

boerenwoning namelijk, even voorbij het nog bestaande

„Lommerlust" gelegen. Ik laat daarom hier volgen wat

te lezen staat bij Allan *). „De familie Bunge die Spaar-

en-Hout bewoont, sedert 1857, kocht tegelijker tijd ook

het buitenverblijf Lommerlust, terwijl zij in 1871 tevens

eigenares werd van de boerenwoning, welke we even

voorbij Lommerlust opmerken en die van ouds bekend

was onder den naam van het Maagdenhuis. Immers

lezen we in het Doodenboekje van 1806, dat den

I2en April van genoemd jaar in het logement „het

Gulden Vlies" publiek verkocht is „een buitenverblijf

en annexe boerderij van ouds genaamd het Maagden-

huis thans Lommerlust." In vroeger jaren werd in dat-

zelfde perceel een herberg gehouden het Nieuw verbrand

Huis genoemd, die den 24^1 April 1 7 1 1 verkocht werd

voor ƒ5660, zoodat men met de benamingen van het

Nieuw verbrand Huis, het Maagdenhuis en Lommerlust

hetzelfde perceel bedoelt, gelegen tegenover dat ge-

deelte van den Hout 't welk voorheen den naam van

het Meniste Boschje droeg." Tot zóó ver Allan, die

nog in eene Noot verwijst naar den „Haarlemmer Hout-

zang" van Kornelis van Dulkenraad, welk werk het

Maagdenhuis bespreekt als eene boerderij, en dat, hoewel

zonder jaartal gedrukt, vrij zeker uit het laatste vierde

der i8de eeuw afkomstig wordt geacht. Nog schrijft

Allan: „Het Maagdenhuis zal in het voorjaar van 1875

I) Geschiedenis en beschrijving van Haarlem door F. Allan. Haarlem

1874—88. Deel II, blz. 168.
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gesloopt en het daardoor openkomende terrein aan

Spaar en Hout getrokken worden." Deze slooping heeft

plaats gehad, en alzoo is er van het buitenhuis der

klopjes thans niets meer te zien. Niet onwaarschijnlijk

echter is er van het huis nog eene afbeelding gebleven

in eene der fraaie koperetsen, die bekend zijn als „12

Gesigten Buyten Haarlem. Gedaan door I. V. V. (Izaak

van der Vinne, 1665— 1740)." De plaat draagt als

onderschrift: „Bij 't Menniste Bosie," en blijkens de

ets was het daar een ongemeen schilderachtig plekje.

(Vervolg hierna). J. J. Graaf.



DE PASTOORS OP HET PLATTELAND VAN
ZUIDBEVELAND VAN NA DE REFORMATIE TOT
OMSTREEKS 1700 EN DE GETALSSTERKTE DER
ROOMSCH-KATHOLIEKEN ALDAAR IN 171 1.

Onder de in 1895 aan het Algemeen Rijksarchief ten

geschenke gegeven papieren van den laatsten Raads-

pensionaris van Holland en Westfriesland, Mr. Laurens

Pieter van de Spiegel, worden eenige aanteekeningen

aangetroffen omtrent de Roomsch-Katholieke pastoors

te plattenlande van Zuidbeveland gedurende de 17de eeuw

en de getalsterkte der geloovigen aldaar in 171 1, die

zoover mij bewust is nog nooit met den druk zijn gemeen

gemaakt. Het stuk is eigenhandig door Van de Spiegel

geschreven en blijkens zijn eigen opgaaf opgesteld in

in 1779, tijdens hij in de regeering der stad Goes zitting

had, en luidt als volgt:

roomschgezinden ten platten lande van

Zuidbeveland.

In zeker boektje in octavo, geschreven naar 't schijnt

door de hand van den pastor Joannes Schoonebeek en

geïntuleerd „Pastoratus agri Goezani descriptio prout

sese habebat circa festum Paschatis anni 171 1", welk

boektje mij vertoond is door den Landpastor in het jaar

1779, staat het volgende:

Oppidum Goesanum septentrionem spectat, paucis

[pagis] exceptis ubivis Catholici numerantur.

Prioribus post defectionem annis modo hic modo ille,
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quorum nomina oblivio delevit, huc mittebantur ut in

persecutionum angustiis pro uno vel altero menscoppressis

adesset, donec Joannes Griffinus cum Jacobo Mels hic

sedem figere coepit per aliquot annos, qui prae adversa

valetudine hinc Hussiam migravit in Clivia circa annum

1640 ibidemque obiit. Ei successor datus Joannes Kuiste

coadjuvante D. N. Renesse qui fatis cessit A. 1652.

Huic in curam agri successit Jacobus Eversdijck eique

duodecim annorum spatio strenue invigilavit. A°. 1664,

1 1 Nov. supremum diem clausit praefatus Kuiste, cui,

ut a molestiori cura nonnihil quiesceret in oppidano

ministeno datus supra memoratus Eversdijkius. Sub finem

vitae J. Kuiste opem laturus advenerat quidam D. Kemp,

qui postmodum vix anno integro ruricolis de sacro pabulo

providit. Ei cum elapsu anni 1665 successit Franciscus

van der Lisse, cui in Hollandiam evocato circa auspicium

anni 1671 successit Gulielmus van Dijk, quo adpastoratum

oppidi translato successit mense Martio A°. 1677 Cornelius

Oosterlaen, cui rursus in Hollandiam abeunti inchoante

A°. 1680 surrogatus fuit Amandus van Nispe. Huic

similiter in Hollandiam discedenti successit in mense

Septembris A°. 1682 Joannes Kelders, eique 5 Martii 1686

Joannes Wilmes, cui in Hollandiam transmigranti 4 Aug.

1688 successit Henricus Lansing contra quem praegravi

tumultu exsurgente A°. 1697 adeo ut fugam capescere

cogeretur, vacavit pastoratus praeterpropter viginti men-

sibus. Temporis interea D. Joannes van Velde, qui in

urbe sacris fungebatur, etiam pastoratui ruris inservivit,

donec cessante paulisper plebeja tempestate agro proprius

denuo pastor ab illustrissimo Sebasteno datus est Joannes

Schoonebeek, qui Goezam appulit 16 Novembris 1698

et hodiedum Divino favente Numine vineam hic excolit

aetatis suae XLVIII, sacerdotii XXIV anno.

Circum festum Paschatis anni 171 1 numerabantur
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sequentes, qui in agro fixum domicilium habebant, praeter-

missis variis textoribus aliisque operariis aliunde adven-

tantibus qui aestivis tantummodo temporibus hic degunt.

Na dit verhaal volgens de naamen der Roomschgezinde

persoonen in elke parochie, bestaande in het Oostquartier

in 60 hoofden van huisgezinnen.

Zuidquartier in 86

Westquartier in 101

Te saamen 247 hoofden van huisgezinnen

en in getal van persoonen over ijdere parochie als volgt

:

Cloetinge 29

Cattendijke 16

Wemeldinge 12

Cappelle 78

Yersike 20

Cruninge 27

Schore 28

Vlake 21

Bieselinge 16

's Heer Abtskerke. ... 10

's Graavenpolder .... 98

Nisse 17

Sinoutskerke 10

Hoedekenskerke .... 78

Baarland 36

Ovesand 32

Driewege 41

Borssele 34

's Heer H [endriks] kinderen 17

Wissekerke 11

's Heer Arendskerke ... 23

Oude Kraaiert 12

Nieuwe Kraaiert .... 50

's Heerenhoek 17

Westkraaiert 17

Noordkraaiert 9

Zuidkraaiert 19

Nieuwedorp 37

Nieuwe Westkraaiert . . 39

Heinkensand 163

Baarsdorp 21

Totaal . . 1038

Behalven deeze nog verspreide persoonen 24.

Voorts staat er op tien plaatsen : „aliquot proles'" en

op twee plaatsen : „famuli et ancillae" zonder bepaling

van getal, waarvoor ik gisse 50.

Dus zoude het getal der Roomschen ten plattenlande

van Zuidbeveland in 1 7

1

1 bedragen hebben 1 1 1 2 persoonen.

Dr. J. DE HULLU.



SCHUILNAAM „E. MINERA.'

In het 33ste deel dezer Bijdragen wordt op blad-

zijde 279 in eene noot vermeld, dat de bovengenoemde

schuilnaam, van den schrijver van Wandelingen' in het

Haantje (Museum Amstelkring), gebruikt zou zijn ge-

worden door wijlen den Heer Bernard de Bont, onzen

lezers met eere bekend.

Nu is mij echter van bevriende zijde medegedeeld,

dat met die toeschrijving eene vergissing is begaan.

E. Minera is namelijk pseudoniem van wijlen den Heer

Evert L. Meynders, destijds redacteur van „Het Centrum",

waarvoor hij de artikelen over den Amstelkring schreef,

die later door het Bestuur in een boekje vereenigd zijn

uitgegeven.

Met alle dankbaarheid wordt daarom plaats gegeven

aan deze terechtwijzing. De ondervinding toch leert

welk een taai leven toeschrijvingen als deze kunnen

hebben, op gevaar af, dat ze nog te eenigertijd in een

Woordenboek van Anoniemen en Pseudoniemen terecht

komen.

J. J. Graaf.



GODFRIED VAN MIERLO.

(Vervolg van Deel XXXIII, blz. 412.)

§ 3. De oprichting van het kathedrale kapittel.

Eén der voornaamste grieven, door de regeering tot

tweemalen, in 1563 en 1565, tegen van Nieuwland geuit,

betrof zijn verzuim om volgens voorschrift der bulle

Ex injuncto nobis het kathedrale kapittel in Haarlem

op te richten. De eerste daden van den nieuwen bisschop

waren bestemd om een begin van uitvoering te geven

aan dat voorschrift. Zoowel de Augustijner koorheeren

van Heilo als de seculiere kanunniken der collegiale

kerk van sinte Marie te Geervliet waren bestemd om
deel uit te maken van het bisschoppelijk kapittel. Alva,

voor het oogenblik de oppermachtige en aan wiens

blik geen zaak van eenig belang ontging, had reeds op

23 Februari 1 57 1 de regulieren van Heilo aangeschreven

zoo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór Paschen, naar

Haarlem te komen (Bijlage I). Wanneer zij juist aan

dit voorschrift hebben voldaan is niet opgeteekend, doch

zoo het aanstonds aan te halen getuigenis van v. Heussen

vertrouwen verdient, dan zeker reeds lang vóór den

fatalen termijn van Paschen, welk feest dat jaar viel

op 15 April. Ze zullen in dat geval voorloopig hun

intrek genomen hebben bij de regulieren in het convent

van O. L. Vrouw buiten de sint Janspoort, dat evenals
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Heilo tot de Congregatie van Windesheim behoorde.

Toen v. Mierlo na het ontvangen der bisschoppelijke

wijding uit Antwerpen naar Holland terugkeerde, is

hij — dat staat vast — in hetzelfde klooster van Haarlem

afgestapt en heeft van daar uit op den eersten Zondag

van de Vaste, 4 Maart, zijn plechtigen intocht binnen

de stad ondernomen. Volgens van Heussen :
) hebben

toen al de regulieren van Heilo deel genomen aan den

feestelijken stoet. Spoedig daarna, de juiste datum is

wederom niet bekend, moet de bisschop naar Heilo

getrokken zijn, om een ander bevel betreffende het

regulieren-convent aldaar te volbrengen. Krachtens

pauselijk bevel, door den koning bekrachtigd, zou het

klooster aldaar voor immer moeten verdwijnen. Ver-

moedelijk werd deze radicale maatregel genomen, om
alle verder verzet van de Congregatie van Windesheim

tegen het incorporeeren van haar voormalig convent

voor goed onmogelijk te maken. Als symbool dat dit

hooge bevel thans ten uitvoer werd gelegd, nam de

bisschop zelf een breekijzer in de handen en bracht

daarmede den eersten stoot aan de muren toe; een

aantal werklieden hebben vervolgens aanstonds daarna het

klooster tot den grond toe afgebroken. Zelfs werd geen

uitzondering gemaakt voor de kloosterkerk ; meerdere

meubelen daarvan, het koorgestoelte, 't oxaal en twee

der geschilderde vensters zijn toen aangekocht door de

sint Jansheeren van Haarlem en kwamen in hun kerk

aldaar 8
). Verdere maatregelen betreffende de voormalige

1) Hist. Ep. Harl. 16. De bisschop heeft echter zeker niet, gelijk

daar ook wordt verzekerd, van Heilo uit zijn intocht binnen Haarlem

ondernomen ; zie het verdrag tusschen v. Mierlo en den magistraat op

3 Maart gesloten in het regulieren-convent buiten Haarlem, Hist.

Ep. Harl. 24.

2) Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haar/cm II, 341.
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kloosterlingen van Heilo nam v. Mierlo, nadat hij in

Haarlem was teruggekeerd. Gelijk in alle conventen van

Windesheim waren er ook onder hen zoowel fraters,

die geen kerkelijke wijding hadden ontvangen, als

priesters. Alleen de laatsten, zes in getal 1
), bleven te

Haarlem achter om straks als leden van het bisschoppelijk

kapittel op te treden ; de fraters daarentegen, hun getal

valt niet te bepalen, zijn volgens beschikking van den

nieuwen prelaat naar Egmond overgeplaatst en daar ge-

bleven. Nu moesten nog slechts de zes kanunniken 2
)

der collegiale kerk van Geervliet naar Haarlem over-

komen, opdat het kathedrale kapittel plechtig zou

kunnen geïnstalleerd worden. Dit is vrij spoedig daarna

geschied; op het feest van sint Philippus en Jacobus,

Dinsdag i Mei, hebben hebben de gezamenlijke kapittel-

heeren met den bisschop aan het hoofd, want ook

deze bezat eene prove uit de inkomsten van Heilo

afkomstig, (Bijlage II), plaats genomen in het fraaie

koorgestoelte, dat nog heden in de voormalige kathe-

draal prijkt.

Op dienzelfden dag zijn ook twee der voornaamste

ambten onder de kanunniken verdeeld. De bulle Ex
injuncto had voorgeschreven dat zij die te voren in

hunne college's te Heilo en Geervliet eene waardigheid

hadden bekleed, deze digniteit niet zouden verliezen in

het bisschoppelijk kapittel. Gevolgelijk werd Georgius

Lestanier, die aan het hoofd had gestaan van het

kapittel van Geervliet, door den bisschop op i Mei

benoemd tot deken van het Haarlemsche kapittel, be-

nevens tot aartspriester; Jacobus Zaffius, de voormalige

prior van Heilo, tot proost en aartsdiaken. De aan-

1) Hunne namen bij v. Heussen, Hist. Ep. Harl. 26.

2) Hunne namen bij v. Heussen, Hist. Ep. Harl. 26.
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steil ingsbrief van dezen laatste is bewaard gebleven

(Bijlage III). Een derde digniteit, die van poenitencier,

welke bij de colleges van Heilo en Geervliet niet voor-

kwam, werd eerst een paar maanden later verleend.

Deze benoeming hing samen met een ander voorschrift

der bulle Ex injuncto, bepalende dat een negental ge-

gradueerde kanunniken deel zouden uitmaken van het

bisschoppelijk kapittel. Dat voorschrift kon voor het

oogenblik nog niet geheel ten uitvoer gebracht worden,

want de voornaamste voorwaarde, het bezit van een

graad in de theologie of het kerkelijk recht, ontbrak

zoowel aan de heeren van Geervliet als aan de regulieren

van Heilo. Eigenlijk hadden ook de twee eerste digni-

teiten aan een gegradueerden kanunnik moeten verleend

worden, doch door de reeds vroeger vermelde bepaling

in de bulle van Pius IV was daarin voor ditmaal gedis-

penseerd. Het recht om deze gegradueerde kanunniken te

benoemen, die bestemd waren om als eigenlijke raadgevers

en medehelpers van den ordinarius op te treden, werd

door de bulle van Pius IV voor de eerste maal uit-

sluitend aan den bisschop voorbehouden ; later zou de

keuze geschieden door den bisschop in vereeniging met

zijn kapittel en wel bij meerderheid van stemmen

;

bestond er staking, dan gaf de stem van den bisschop

den doorslag. Van Mierlo maakte nu van voormelde

bevoegdheid gebruik om aanstonds Hieronymus Vair-

lenius, zijn vicaris-generaal, die dit ambt ook reeds onder

zijn voorganger had bekleed en bovendien den gevor-

derden graad van licentiaat in de godgeleerdheid bezat,

tot gegradueerd kanunnik te benoemen. Op 2 Juli 1)

verkreeg deze bovendien de digniteit van poenitencier

en werd door v. Mierlo tevens aangesteld tot zijn officiaal,

1) Tabula chronologica, Bijdr. bisd. Haarlem, I, 12.
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krachtens welk ambt hij den bisschop moest vertegen-

woordigen bij gerechtszaken.

Thans bleef nog alleen over het regelen van de

inkomsten der nieuwe kapittelheeren. Dat heeft aan

den bisschop heel wat moeite bezorgd en was tevens

oorzaak dat het publiceeren der statuten van het kapittel

langer moest uitgesteld worden dan hem zeker lief was.

Schreven wij eene afzonderlijke monografie over het

Haarlemsch kapittel, dan zou dit alles in den breede

moeten behandeld worden ; hier zullen wij alleen het

allervoornaamste aanstippen. Het teekent wederom het

krachtig maar tevens diep ingrijpend karakter van Alva's

bestuur, dat deze reeds op iy Jan. 1 57 1 van Brussel

uit een uitvoerig schema aan v. Mierlo had gezonden,

in allerlei bijzonderheden vaststellend hoe het vermogen

van het Haarlemsche kapittel moest beheerd en de

inkomsten van zijne leden moesten geregeld worden

(Bijl. IV). Billijker wijze dient er ook op gewezen dat

de landvoogd daarbij zeer ernstige belangen van de

Haarlemsche kerk, het bewaren van vrede en eens-

gezindheid onder de kapittelheeren, op het oog had

en zich streng hield aan de bepalingen der bulle van

Pius IV en aan de voorschriften van Trente. Toch

blijft het stuk een welsprekend bewijs hoe vrijmoedig

de Staat zich toen mengde in zaken van kerkelijk

belang en tevens hoe de ambtenaren te Brussel, die

voor Alva het schema hadden opgesteld, 't ver-

stonden den toon van zedemeester tegenover de Haar-

lemsche kapittelheeren aan te slaan. Uitgaande dan

van het feit dat de bulle Ex injuncto de goederen van

Heilo en Geervliet had aangewezen tot onderstand van

het kapittel, schreef de landvoogd voor dat de geld-

middelen van beide stichtingen in ééne kas zou samen

vloeien, waaruit elk der kanunniken een gelijk aandeel
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als jaargeld zou ontvangen. De digniteiten moesten

tevens een toeslag ontvangen en evenzoo de gegradueerde

kanunniken, alsook de kapittelheeren uit Heilo afkomstig.

Het getal kannnniksdijen werd op één en twintig gesteld,

het kanonikaat van den bisschop daarbij gerekend. De
voormalige regulieren van Heilo betoonden zich echter

zeer ontevreden over deze schikking. Als beweegreden

voerden zij aan het aanzienlijk verschil dat er bestond

tusschen de bezittingen van hun voormalig convent en

de goederen van Geervliet. Werkelijk was dit zoo; in

1573 berekende v. Mierlo dat de goederen van Heilo

jaarlijks ongeveer 4200 gulden zouden opbrengen, die

van Geervliet daarentegen slechts 2700 gulden. Van eene

gemeenschappelijke kas en van gelijke traktementen

wilden de voormalige regulieren van Heilo derhalve

niets weten, maar verlangden afzonderlijk beheer van

het voormalig kloostergoed, en voor zich zelf een even-

redig hooger jaargeld dan hunne collega's. De kapittel-

heeren van Geervliet wenschten daarentegen toepassing

der ordonnantie van Alva, welke ook meer strookte

met hunne eigen financieele belangen. Beide partijen

richtten zich derhalve tot de regeering om van haar eene

welgevallige beslissing uit te lokken. Nadat de heeren van

Geervliet in Maart 1573 opnieuw aan Alva een smeek-

schrift hadden overhandigd, waarbij op handhaving der

ordonnantie werd aangedrongen, maakte v. Mierlo van

zijn gedwongen verblijf destijds in Brabant gebruik om
namens de regulieren van Heilo bij den Geheimen Raad

te Brussel een request in te dienen, dat de bezwaren

tegen diezelfde ordonnantie uiteen zette. Te gelijk deed

hij daarin voorstellen om het beheer der kapittelgoederen,

de inkomsten der kanunniken en ook het getal der

kanunniksdijen op een anderen voet te regelen. Het

advies van den Geheimen Raad luidde echter niet gunstig
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betreffende deze voorstellen l
). Ten slotte is de regeling

van Alva op alle voorname punten doorgevoerd. De

poenitencier werd echter volgens de bulle van Pius IV

onder de digniteiten opgenomen ; daarentegen niet een

scholasticus. Op 27 November 1573 had v. Mierlo de

voldoening de Statuta cathedralis ecclesiae Harlemensis

te kunnen uitvaardigen met instemming van het gansche

kapittel.

§ 4. Regeling der financies van de Egmonden abdij.

Gelijk in § 2 van deze monografie werd aangeduid l
),

had v. Mierlo reeds als vicaris-generaal zich moeten

bezig houden met het regelen der boekhouding van de

abdij, welke onder v. Nieuwland geheel in het ongereede

was geraakt. De onverkwikkelijke onderhandelingen over

deze zaak sleepten zich voort gedurende den ganschen

tijd dat hij verkozen bisschop was geweest en zijn eerst,

zoo goed en kwaad als het ging, in Augustus 1571 tot

een eind gekomen. Tot beter begrip van de verwarring

welke er in die financies heerschte, zij er op gewezen

dat volgens de opdracht, welken v. Mierlo op 28 Nov.

1569 van den koning had ontvangen (Bijlage V), geen

der beide rentmeesters, die de goederen der abdij in

het Noorderkwartier beheerden en evenmin de rent-

meester van de goederen in Zuid-Holland op behoorlijke

wijze hadden afgerekend met v. Nieuwland. Ook waren

1) De volgende kantteekening, welsprekend op haar manier, is bij

het request van den bisschop aangebracht en wordt door mij uit het

Latijn vertaald: »Er werd geantwoord [in den Geheimen Raad] dat de

koning met de hem ondergeschikte [regulieren van Heilo] niet den weg

van het gewone recht moest bewandelen, maar krachtens zijne koninklijke

macht behoorde te bevelen wat dienstig werd geoordeeld. Zelfs honderd

gulden zouden een voldoende jaargeld zijn voor kloosterlingen, aan

welke men, behalve voeding en kleeding, niets verschuldigd was".

I) Bi/dr. bisd. Haarlem, XXXIII, 395.
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er nog anderen, bijv. de Persijns, die voor aanzienlijke

sommen bij de abdij in het krijt stonden, doch, gebruik

makende van de „leydsaemheyt ende de patiëntie" van

den toenmaligen prelaat, evenmin hadden betaald en

afgerekend. Dit alles was natuurlijk een groote schade

geweest voor het welvaren der abdij en in onze studie

over Nicolaas van Nieuwland hebben wij reeds aan-

getoond in welk een nood men daar verkeerde J
). Zijn

opvolger stond thans voor de taak om in dezen baaierd

zoo mogelijk orde te brengen. Op last van Philips

werd hij daarin bijgestaan door een bejaard kloosterling

van Egmond, die tevens pastoor van Noordwijk-binnen

was, Jacobus Starck en door twee advocaten van het

Hof van Holland.

Archiefstukken, te Leiden en in den Haag berustende,

stellen ons in staat om, althans gedeeltelijk, het verloop

zijner bemoeiingen na te gaan. Één der rentmeesters,

Thomas Brandeling, was reeds vroeger, waarschijnlijk

in 1562, gestorven. Op 24 April 1571 werd de rekening

van dezen door v. Mierlo afgesloten. Het bleek dat hij

ongeveer 5591 ponden voor de abdij had ontvangen,

daarentegen slechts 3768 ponden voor haar had uit-

gegeven; derhalve bleef er op zijn boedel een schuld

aan de abdij rusten van 1823 ponden 2
). De rekening

met Hendrik van der Strijp, rentmeester der abdij-

goederen in Rijnland, Delfland en Schieland, kon ge-

makkelijker vereffend worden. Uit zijne boeken werd

duidelijk dat hij 595 ponden te goed had aan de abdij

;

op 16 Juni 1572 werd dus zijn rekening afgesloten en

het achterstallige door v. Mierlo betaald 3
). Het meeste

1) Bijdr. bisd. Haarlem, XXVI, 408— 41 1.

2) De afrekening in haar geheel: Bijdr. bisd. Haarlem, XXVI, 426,

Bijlage III.

3) Bijdr. bisd. Haarlem, XXVI, 428, Bijlage IV.



33i

bezwaar leverde de boekhouding op van Dirk van Tey-

lingen, die na Brandeling rentmeester der abdij-goederen

in het Noorderkwartier was geworden. Wij hebben

eertijds met behulp van archiefstukken zijn verhouding

trachten te schetsen ten opzichte van v. Nieuwland 1
).

In 1568 was hij door dien prelaat uit zijn ambt ont-

slagen, zonder dat er eerst eene afrekening had plaats

gehad. Ten gevolge van dit ontslag kwam het tot een open-

lijken en hoog gaanden twist tusschen den prelaat en zijn

gewezen rentmeester. Van Mierlo heeft herhaaldelijk in

den Haag bijeenkomsten gehad met v. Teylingen om de

zaken tusschen hem en de abdij zoo mogelijk af te

wikkelen. In de Bijlagen (VI) publiceeren wij een viertal

brieven van v. Mierlo, welke op deze conferenties be-

trekking hebben. Bij het lezen daarvan zal men ervaren

dat de nieuwe prelaat een anderen toon tegen den

rentmeester wist aan te slaan dan zijn voorganger.

Wel wordt de houding van v. Mierlo allengs stroever,

maar zij blijft toch waardig. Ofschoon hij zeker diep

medelijden met dezen man zal gehad hebben, verbood

zijn geweten hem vorderingen, welke niet gerecht-

vaardigd konden worden, in te willigen. Te vergeefs

hadden de leden der commissie v. Teylingen herhaaldelijk

in de gelegenheid gesteld om opheldering te geven van

den staat zijner uitgaven en inkomsten, gelijk deze zelf

in zijn onkosten-rekening (Bijlage VII) moest erkennen.

Vruchteloos ook werd verscheidene malen de vroegere

prelaat, v. Nieuwland, uit Abtspoel naar de conferenties

in den Haag ontboden. Zelfs had het niet gebaat dat

ten laatste de hulp was ingeroepen van den president

der Rekenkamer, Adam Numan. Jacobus Starck moest

I) Bijdr. bisd. Haarlem, XXVI, 399—404; 409—411; 414—417:

Bijlage V en VIII.
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derhalve op 30 Aug. 1571, ook namens zijn medeleden,

bekennen dat de boekhouding van v.Teylingen onmogelijk

kon afgesloten worden „wegens de al te groote verwarring

welke daarin heerschte, alsook om vele andere redenen,

welke [aan de commissie] mishaagden" (Bijlage VIII).

De zaak van den ontslagen rentmeester had nog een

langen nasleep, gelijk uit de documenten van het Rijks-

archief in den Haag zou kunnen aangetoond worden

;

v. Mierlo is echter niet verder daarin gemoeid. Met het

bovenvermelde hebben wij alles medegedeeld wat ons

bekend is geworden omtrent de zorgen van Haarlem's

tweeden bisschop voor de financies van Egmond. Het

mag verondersteld worden dat hij, de strenge kloosterling

van voorheen, niet minder ijver zal betoond hebben voor

het geestelijk welzijn der hem toevertrouwde abdij, maar

gegevens ontbreken vooralsnog. Veel tijd heeft de nieuwe

prelaat daarvoor trouwens niet gehad; reeds in 1572

begon het treurig vernielingsvverk der abdij.

Dr. A. H. L. Hensen.

BIJLAGE I. Zie boven bh. 321.

1571, Februari 23, Antwerpen.

Alva beveelt den Regulieren van Heilo nog vóór het Paaschfeest

van ijyi in Haarlem te zijn, opdat zij als kanunniken van de

kathedraal zouden kunnen optreden.

Waerdige religiose personen, lieve beminde,

Alsoe hier voortijts an die erectie des bisdoms van Haerlem,

doert begeeren des conincks, ons alder genadichste heere, van

onser heylichste vader die paeus, goet is gevonden geweest

uwe kereke te transporteren inde stadt van Haerlem voorscreven

tot reformatie ende decoratie vande cathedrale kereke aldaer

volgende seeckere bullen hier op in behoerlijcke forme ge-

expedieert bij sijne heylicheyt, ende sijnen conincklijcke majesteyt

vernomen heeft het selfde tot noch toe niet tot executie gestelt
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te sijn, ende wesende nu ter tijt bij resignatie vant voorscreven

bisdom aen heer Godefrijt van Mierloe, doctoor inden Godtheyt

ende onlangs provinciael vande Predicaren oerdene, den wekken

sijne heylicheyt bevoolen heeft te aanvaerden die reale ende

actuale possessie vant voorscreven bisdom — soe ist dat wij

versoeccken ende uyt cracht vant bevel dat wij hier in hebben

van sijn conincklijcke majesteyt ordinerende midts desen dat

ghij, volgende die goede intentie van sijn heylicheyt ende

conincklijcke majesteyt, u sonder vertreck ende alsoe haast alst

u mogelijck is, vóór Paesschen naest comende, transporteert

tot Haerlem, ten eynden voors., gelijck u breeder verclaren

sal die voorscreven heer Godefrijt van Mierloe, reguleerende

u aldaer als canoninken behoort. Ende weest obedierende uwen

bischop na den eysche van sijnen digniteyt, sonder te sijn in

eenige gebrecke. Waardige religieuse personen, lieve beminde,

onse Heere Godt sij met u. Gescreven te Antwerpen, den

23 dach Februarii, anno 1571.

Bisschoppelijk archief te Haarlem. Copieboek I, 343—346.

BIJLAGE II. Zie boven bh. 323.

Extract uit een verloren gegane kroniek van het convent van Heilo.

Op Meyen dach, in ipso die Philippi et Jacobi *), sijn die

Regulieren van Heyloe met die canonicken van Geervliet

ingeleyt als eerste domheeren van de cathedrale ecclesie tot

Haerlem, van welcke oock ende principael canoniek is geweest

de eerwaerdigen heer en biscop voorscreven. Ende is gerekent

onder den heeren van Heyloe, onder haer ende met haer een

proeven ofte prebende hebbende van haer goeden die sij met

haer brochten, buvten sluytende die collegie van Geervliet, die

met haer prebende, welke sij met hem brochten, te vreden

moste wesen.

Bisschoppelijk archief te Haarlem. Copieboek I, 3J0.

1) I Mei; de Tabula chronologica {JBydt. bisd. Haarlem, I, II) heeft

dit getuigenis op den verkeerden datum van 4 Maart geboekt.
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BIJ L AGE III. Zie boven bh, 324.

1571, Mei 1, Haarlem.

Aanstelling van Jacobus Zaffius tot aartsdiaken en proost van

de Haarlemsche kerk en notarieel getuigenis zijner installatie.

Godefridus a Mierle, Dei et apostolice sedis gratia episcopus

Harlemensis. Dilecto nobis in Christo Jacobo Zaffio, presbytero,

archidiacono et praeposito ac canonico cathedralis nostrae

ecclesiae, salutem in Domino sempiternam. Vitae ac morum
honestas et alia laudabilia tuae probitatis ac virtutum merita,

super quibus personam tuam fide dignorum testimoniis juvari

percipimus, nos inducunt ut tibi ad gratiam reddamur liberales.

Cum itaque ex tenore bullae erectionis nostri episcopatus

Harlemensis constituta et erecta sit dignitas archidiaconatus, cui

ex consuetudine metrepolitanae ecclesiae Trajectensis (cujus

haec nostra suffraganea est) simul annectitur praepositura, eaque

dignitas adhuc vacare dignoscatur vacetque ad praesens — nos,

tibi praemissorum meritorum tuorum intuitu specialem gratiam

facere volentes, archidiaconalem dignitatem et praeposituram

praedictas, ut praemittitur vacantes, cum omnibus juribus et

pertinentiis suis auctoritate, qua fungimur in hac parte, literarum

apostolicarum praetractarum in erectione episcopatus nostri

Harlemensis nobis concessarum vigore, tibi, qui hactenus in

prioratus officio suppressi monasterii de Heyloo laudabiliter

praefuisti, adeo ut in tuis dignitate et ordine quantum fieri

potest juxta praefatam erectionis bullam te conservare desi-

deremus ampliorique gratia benigne etiam te prosequamur, pure,

libere et simpliciter, pietatis et praemissorum intuitu tenore

praesentium conferimus et de illis quoque omni meliori modo
providemus, te in eosdem instituentes et investientes, praesen-

tialiter de eisdem recepto a te, secundum sacri oecumenici

concilii Tridentini decreta, requisito tuae orthodoxae fidei pro

fessionum et fidelitatis atque erga sanctam Romanam ecclesiam

et nos ac nostros successores obedientiae solito juramento et

consueto. Quocirca universis et singulis presbyteris, clericis,

notariis et tabellionibus publicis, quibuscumque nobis subditis, et

eorum cuilibet in solidum in virtute sanctae obedientiae districte

praecipientes, mandamus per praesentes quatenus ad requisitio-

nem tuam te in corporalem, realem et actualem possessionem
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dignitaris archidiaconatus et praepositurae juriumque, quantum

in ipsis fuerit, defendant et faciant te ad dignitatem hujusmodi

in dicta nostra cathedrali ecclesia recipi primo superiori stallo

in choro ad latus septentrionale et loco in capitulo cum dicti

juris plenitudine ac aliis, quae de jure vel consuetudine aut

alias fuerint assignanda, assignatis, tibique de illarum dignitatis

archidiaconatus et praepositurae fructibus, redditibus ac juribus

et obventionibus integre responden, temporibus ad hoc positis

atque statutis nostrarum litterarum sigillo nostro ad causas

praesentibus appenso munitarum. Anno a nativitate Domini

nostri millesimo quingentesimo septuagesimo primo, indictione

decima quinta, ipsis kalendis Maii, pontificatus sanctissimi in

Christo patris et domini nostri domini Pii divina providentia

papae quinti, anno sexto.

Subscriptum erat : de mandato reverendissimi.

Erat scriptum in dorso literarum

;

Anno Domini nostri quingentesimo septuagesimo primo, ipsis

kalendis Maii, in mei protonotarii apostolici ac testium infra-

scriptorum praesentia, venerabilis vir dominus Guerricus ab

Ham Blesius, in cathedrali et parochiali ecclesia Harlemensi

pastor, ad instantiam et requesitionem reverendi et egregii viri

domini Jacobi Saffii, quondam prioris suppressi monasterii

Heyloènsis, nunc autem cathedralis ecclesiae praefatae canonici,

eundem dominum Jacobum Saffium juxta tenorem litterarum

retroscriptarum ex mandato reverendissimi domini episcopi

Harlemensis, viva voce ipsi facta, in archidiaconi et praepositi

retromentionati veram, realem, corporalem et actualem posses-

sionem juriumque et pertinentium omnium ejusdem cum solem-

nitatibus debitis et in talibus fieri consuetis posuit et induxit.

Praestitum est ab eodem domino Jacobo Saffio debitum fidelitatis

et obedientiae juramentum, aliasque et alia fecit, prout latius in

eodem mandato praecipitur. Actum in cathedrali ecclesia prae-

dicta, congregato ibidem canonicorum ejusdem ecclesiae capitulo

et praesentibus ibidem honorabilibus et discretis viris, domino

Joanne Vocking, virginum Zylensium rectore, et magistro

Hieronimo Bertrando, ejusdem reverendissimi domini episcopi

secretario, ac multis testibus fide dignis.

Subscriptuvi : Antonius a Kuyck, protonotarius apostolicus.

Bisschoppelijk archief te Haarlem. Copieboek I, 346—348.



336

B IJ L A G E IV. Zie bladz. 325.

1571» Januari 17, Brussel.

Voorschrift van Alva betreffende het vermogen van het bisschop-

pelijk kapittel en de inkomsten der Haarlemsche kanunniken.

Excellentissimus dux Albanus, marchio Covae, etc, mature

secum expendens quod majestatis suae, tanquam ex Sedis

apostolicae dispensatione novitiae ecclesiae Harlemensis legitimi

patroni, magnopere intersit eandem non solum in capite quinimo

et (in) membris, praesertim primariis ac notabilioribus (quale

est capitulum cathedrale) firmiter semel stabiliri, non potuit

non serio ad sollicitudinem suam revocare ut vel tandem,

sublata quarumvis contentionum materia, inter canonicos olim

Geervlietenses et quondam religiosos de Hevlo, nunc per ejusdem

Sedis apostolicae dispensationem secularisatos et in unum idemque

capitulum cathedrale consociatos, mutua ac fraterna coalescat

caritas, unio ac benevolentia — et ut circa directionem dispen-

sationemque bonorum temporalium certus quidam ordo, mediante

justitia distributiva, vel tandem constituatur — attendens rem
"esse non minus ordini ecclesiastico probrosam quam subitorum

aedifkationi summopere damnosam ministros ecclesiae Dei

(quos pietas decet et humilitas) tarnen occasione bonorum tem-

poralium (quae transitoria sunt, caduca et terrena) simultates

ac invidiae aculeos inter se exercere. Quamobrem sua excel-

lentia, istiusmodi incommodis (quantum in se est) obviare cupiens,

ordinationem sequentem praescribere operae precium duxit:

Principio, cum minime deceat quod qui communis collegii

vinculo inter se fraterne sunt colligati privata bona seorsum

possideant aut propter dissidia, verisimiliter ex inaequali bonorum

temporalium fruitione resultura, a nexu mutuae caritatis quo-

modo separentur, ob id serio praecipitur et mandatur quod

incunctanter post acceptam praesentis ordinationis notitiam omnia

in universum et singula bona — redditus, proventus, census,

actiones, jura et nomina, quoquo jure aut titulo tam ad Geer-

vlietenses supradictos quam assumptos ex Heylo spectantia aut

in posterum spectatura — in commune conferantur ac deinde,

in unam eandemque massam redacta, non nisi collegialiter, more

aliorum capitulorum, a decano et capitulo cathedralis ecclesiae

Harlemensis uniformiter et conjunctim regantur, dispensentur

et administrentur.
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Ceterum, cum in quovis capitulo cathedrali necesse sit quas-

dam functiones prae caeteris magis esse conspicuas, quasdam

etiam magis onorosas, cumque nee ratio patiatur inter aequales

extremam illam aequalitatem servari, ob id circa distributiones

communium praedictorum bonorum etiam certa et aequalis

quaedam proportio juxta tenorem declarationis infrascriptae ad-

amussim servanda et exequenda erit:

Imprimis, decano capituli, ultra portionem canonicalem, ex

massa communi quotannis distribuentur floreni centum et

viginti, quolibet floreno ad viginti stuferos computato.

Item archidiacono, ultra portionem canonicalem uti supra,

attribuentur floreni centum.

Item, cum in bulla erectionis cathedrae omissa est fundatio

scholasterii, attamen pernecessaria tum propter curam scholae

turn etiam propter cantum in choro, cumque sua majestas

constituent ea de causa Sedem apostolicam interpellare, attri-

buentur scholastico, cum designatus et creatus fuerit, ultra

portionem canonicalem, similes floreni Septuaginta.

Item archipresbytero, ultra portionem ut supra, floreni sexaginta.

Consequenter etiam his qui, graduati aut nobiles, aliquam

ex novem praebendis in bulla reservatis assequentur aut impre-

sentiarum assecuti fuerint, ultra portionem canonicalem, attri-

buentur singulis floreni quindecim
;

proviso tarnen quod, si

contingat illos promoveri ad aliquam ex supradictis dignitatibus

aut functionibus, debent contenti esse auctuario, superius

specificato.

Postremo, cum non sit alienum ab aequitate etiam illorum,

qui commune peculium accumulatione suorum bonorum pingius

reddiderunt, aliqua ex parte rationem haberi, propterea etiam

singulis canonicorum, ex Heylo assumptorum, ultra portionem

canonicalem etiam attribuentur floreni sexaginta ; ea tarnen lege

et conditione quod portiones singulorum morientium liquescant

in commune commodum totius capituli.

Caetera autem communia bona ac annui proventus omnes,

deductis tarnen oneribus, capitulo incumbentibus, aequaliter et

viritim distribuendi erunt in viginti et unam praebendas : hoc

est, ut quindecim sint pro canonicis olim Geervlietensibus et

quinque pro saecularisatis ex monasterio de Heylo. Vigesima

autem prima sit episcopalis, cujus occasione episcopi pro tempore

successive juxta formam literarum apostolicarum officientur
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capitulares, proviso tarnen quod in perceptione fructuum prae-

dictorum talis habeatur ratio inter absentes et praesentes qualis

juxta decreta concilii Tridentini aut ordinationes, desuper cum

assensu episcopi conficiendas, haberi merito debebit.

Proinde sua excellentia dictos tam canonicos olim Geervlie-

tenses quam assumptos ex monasterio in Heylo studiose requi-

rendo monet nee non auctoritate regia, qua fungitur, illis omnibus

et singulis districte praecipendo mandat quatenus, semota omni

ac quavis contradictione, excusatione seu tergiversatione, supra-

dictam ordinationem ac singula ipsius capita post hac inviola-

biliter observare seque, reverenter eam adimplendo obsequiosos,

tanquam pacis et communis concordiae amatores exhibere

debeant, exsecuturi in hoc exactam suae majestatis voluntatem.

Actum : Bruxelles, die 17 mensis Januarii. Anno Domini:

septuagesimo primo, stylo curiae.

Sic signatum : F. A. Duc d'Alva.

et inferius erat scripturn : ad mandatum suae excellentiae,

et subsignatam per secretarium: Bertii.

et mox: collationata est praesens copia cum suo originali et

concordat de verbo ad verbum, per me, suae catholicae maje-

statis secretarium, Bertii.

Bisschoppelijk archief te Haarlem.

BIJLAGE V. Zie bladz. 32J.

1569, Nov. 28, Brussel.

Jacobus Starck, monnik van Egmond en pastoor van Noordivijk,

alsook de beide advocaten van het Hof van Holland, Jan van
der Goude de oude en Jan van der Goude de jonge, worden door

koning Philips belast de rekeningen der abdij van Egmond te

helpen nazien en afsluiten.

Phillips by der gratie Gods, coninck van Castilien, etc,

onsen lieven en beminden broeder Jacob Starck, religieulcx

des goods huys van Egmondt, pastoor tot Noordtwijck, ende

meester Jan van der Gouden d'ouden en Jan van Goude de

jonge, beyde advocaten postulerende in onsen raede van

Hollandt, saluyt ende dilectie. Alsoe die eerwaerdigen vader

in Goede, heer Niclaes de Nova terra, bischop van Haerlem,
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sijne kercke van Haerlem geresigneert ende overgestelt heeft

in onzen handen, om daer van te voorsien nae onse geliefte,

ende dat wij tot ter selver genomineert hebben onsen lieven

ende wel beminden broeder Godefroy van Mierloo, doctoor

inde heyligen Scriften ende provinciael van sinte Dominicus

oorden over dese onsen Nederlanden, die welcke dyen achter-

volgende nae Romen geschikt heeft omme aldaer sijne bullen

ende provisièn van confirmatie te verwerven ende dat oock

die voorscreven bischop tot conservatie van goodts dienste ende

vanden rechten der voorscreven kercken van Haerlem ende

der abdie van Egmondt, daer aen geannexeert, den selven

broeder Godefroy elect gecommitteert ende geconstitueert heeft

zijnen vicarius generael over den selven bisdomme ende abdiën

van Egmondt om, verbeidende sijne bullen ende provisie

apostolijck van Rome, alle saecken der voorscreven twee kercken,

soo int geestelijck als weerlyck, uyt te rechte ende admini-

streeren inden naem vanden voorscreven bischop, soit behooren

sal. Oock mede dat soe wij verstaen diversche rentemeesters,

ontfangers, collecteurs ende andere onderwindt gehadt hebben

vanden goeden ende incommene des voorscreven goodtshuys

van Egmont ende sijnen dependenten, denselven goodshuyse

groote ende notabele sommen schuldich ende ten achteren sijn,

als namentlijck die wedue ende erfgenamen van wijlen meester

Hypolitus van Persijn, in sijnen tijdt onsen president van

Utrecht, meester Heyndrik van Persijn, secretaris van onsen

raede in Hollandt, Dirk van Teylingen ende die weese metten

erfgenamen van wijlen meester Thomas Brandeling ende andere,

die door lijdsaemheyt ende patiëntie des voorscreven bischops

ofte andersins tot noch toe geen volle reeckninge noch betalinge

gedaen en hebben, ten grooten achterdeel des selffs goodtshuys

ende vanden toekomenden prelaet aldaer, die welcke ons

ernstelijck gebeeden heeft hem hier op te willen voorsien met

onse behoorlijcke provisie daer toe dienende — soe ist dat wij,

volcomelijck betrouwende t'uwer getrouwicheden, wijsheyt ende

goede diligentie, u ontbieden ende committeren mits desen, ge-

nomen met u nog eenen adjunct, hem in materie van reeckeninge

verstaende, indient noot zij ende u goed dunckt, ghij ten ver-

soucke vanden voorscreven broeder Godefroy, vicarius generael

ende toecomende bischop van Haerlem, van stonden aen be-

scrijft ende ontbiet die voorgenoemde rentemeesters, collecteurs,
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ontfangers ende andere, onderwint hebbende vande tempereelen

goeden der voorscreven abdie van Egmondt, soe int generael

als int particulier, om bij u te comen, overbringende met hem

de reeckeninge van heurlieden administratie. Ende die selve

reeckeninge ontfanckt, visiteert ende examineert wel ende

deuchdelijck, admitterende ende passerende alle partijen die ghij

reedelijck bevinden sult, ende wederleggende ende royerende

d'onredelijcke, ende voorts, de voorscreven reeckeninghen wel

oversien hebbende, sluyt ende arresteert soet behooren sal,

doende voorts bij de selve rentmeesters ende schuldenaers

haire verachterheden ende reliqua nae slote der voorscreven

reeckeningen promptelijcken opbringen ende betalen \ oft bij

gebreecke vandyen oft ingevalle van contradictie ende wederseg,

zult onsen zeer lieven ende getrouwen neve ende ridder van

onser oordene, stadthouder, gouverneur ende capiteyn generael,

den hartoge van Alva etc. scriftelijck adverteeren van uwen

gebesogneerden, hem oversendende 't slot vande voorscreven

reeckeninge. Om voorts op dexecutie van dyen te voorsien

nae behooren des te doene met datter aancleeft, geven wij u

luyden samentlijc volle macht ende sonderlinge bevel. Gegeven

in onser stede van Bruyssele, den 17e dach Novembris, int

jaer ons Heeren duysent vijfhondert negen ende tsechtich.

Onder stondt gescreven : Bij den Coninck in sijnen rade

;

onderteekent : de Langhe.

Bisschoppelijk archief te Haarlem. Copieboek I, 329—331-

B IJ L A G E VI. Zie boven bh. 329.

Vier brieven van Godfr. v. Mierlo aan Dirk v. Teylingen over

bijeenkomsten om tot het afsluiten zijtier rekening te geraken.

1570, April 16. Egmond.

t

Saluyt ende welvairt in den Heere,

Weet Dirick van Teylighen, goede vrient, — al ist dat ick

wel vermoede ende meyne dat mr. Johan van der Eynde in

den Haghe u. 1. vermaent ende geadverteert heeft, hoe dat wij

metten anderen overcomen zijn ende verdaecht hebben om op

Dijnstdach naestcomende te compareren in den Haghe, omme
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aldair ten huyse der abdien in den eerste u. 1. reckeninghe te

hoeren des Woensdachs dairnae volghende, — soe heb ick noch-

tans niet wiilen laten 't selfde oick aen u. 1. te scrijven endet'adver-

teren, in geval of alsulcks doir eenighe occupatie van mr. Johan

voirseyd versuympt ware. Hiermede blijft den Heere bevolen.

Gescreven ut den cloister tot Egmont den 16 April anno 1570.

u. 1. wel toegedaen

b. Godefroy van Mierle, gedesigneert

dienair der kercken van Hairlem.

Buiten op. Aen den vromen ende seer voirsichtigen Dirck

van Teylinghen, ontfanger der coninklijke majesteit, etc. Van

Teylingen schrijft hierboven : de designeerde bisschop van Haer-

lem, en er onder: gesonden bij Jacques van Alcmaer in den

Haghe ende ontfanghen. 17 Aprilis 1570.

1571, Juli 14. Egmond.

1'

Heer rentmeester,

Alsoe ick huden reyse nae Harlem ende wij een gehele

weke voirhanden hebben, soe woude ick wel dat wij mochten

t'samen verschijnen in den Haghe, en Dijnsdach toecomende

t'savonts, om uwe rekeninghe af te doen. Des beghere ick dat

mij u. 1. wil laten weten oft u gelegen sal sijn om aldair te

comen oft niet, want anders soude ick mij begeven tot andere

nootlijcke saken. Blijft den Heere almachtig bevolen. Gescreven

mitten haest ut d'abdie t'Egmont, den 14 Julius anno 1571.

bij mij broeder Godefroy van Mierle,

bischop tot Harlem.

Buiten op: Aen den voirsichtigen ende seer vernuftigen

Dirick van Teylingen, rentmeester conincklijken majesteyt over

't graefschap van Egmont.

Geheel eigenhandig.

Zegel: een arend en daarboven de letters J. B.



342

1571» Augustus 19. Egmond.

t
Heer rentmeester,

Wij hebben huyden ontfanghen brieven van den eerwaerden

heer Nicolaes Nova Terra, onsen voirsaedt, in dewelcke hij

sijn dachten ende remonstrantie doet tegen uwe reeckeninghe,

om dewelcke wij nootsaeckelijck veroorsaeckt wordden om ons

ten iersten daghe nae't hoff van zijn excellentie te transporteren om
aldair dieselve reeckeninghe met die swairicheyt van dyen over

te leveren ende te versuecken restitutie van alsulcke brieven

als uw liefden van onsen cloostere ende goidtshuyse langhe

tijt in handen gehadt heeft. Ende alsoo alsulcke remonstrancie

ons nu te voiren gecomen is, bij al soo verre u. 1. breeder

daervan begeere te hebben, oft met ons eenichsins desen aen-

gaende te communiceeren, mach dieselve binnen drij daege

nae die receptie van desen hier te Egmondt bij ons comen.

Geschreven uuvt d'abdye van Egmondt den i9 sten Augusti 1 571

.

bij mij u. 1. goedgunstighe vriendt

broeder Godefroy van Mierle

biscop tot Harlem.

Buiten op: Den wijsen ende seer voirsichtighen heer ende

meester Dirrick van Teylingen, rentmeester der graefelijckheyt

van Egmondt.

Zegel: molenijzer; ter zijde: G. M. Boven en onder: E. H.

Deze brief is alleen onderteekend door den bisschop.

1571, October 1, Egmond.

t

Heer rentmeester. Als ick op Diensdach voirleden tot Alcmair

was, soe meynde ick u.1. te spreken, mer (door) die absentie l
) (is)

ons dat benomen geweest. Die saecke van uwe rekeninge hoe

dat sij langer vertrocken woirt, alsoe valt sij ons tot meerder

prejudicie ende dat moegelijck aen beyden sijden. Ende want

ick nae Alderheyligen toecomenden tot Bruessel moetseynden,

soe ist ons niet geraden in die voirseyde sake langher te

i) Noot van v, Teylingen: Ick was mette baillue van Egmont in

Huysduynen.
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toeven oft te beyden. Dairom belieft u. 1. ons oft onsen vicarijs

noch van deselfde sake te spreken, soe sal ik mij tot Harlem

oft onse vicarius in d'abdie hem laten vijnden.

Seer voirsichtighe ende beminde, onse Heer God almachtig

wil u. 1. in salighe gesontheyt ende welvarentheyt gesparen.

Gescreven t' Egmont den 26 Octobris anno 1 571.

bij mij u. 1. wel toegedaen

broeder Godefroy van Mierle

biscop tot Haerlem,

Daar boven schrijft v, Teytingen: dese bryeff ontfangen

26 Octobris 71 t' AIcmaer bij de dienaer van de vicarius.

Archief der gemeente Leiden. Rammelman Elsevier, Inventaris, /,

279, '*•

BIJLAGE VII. Zie bm>en bh. 329.

Rekening, door v. Teylingen ingeleverd, van de onkosten welke

hij heeft moeten maken om zijne boekhouding te laten afsluiten.

Verclaringe van de reysen ende vacatiën bij desen rent-

meester gedaen ende gevaceert in den Haghe ende elders,

alwaer hij bescreven was van mijnen heer Godefridus a Myerloo,

de 2 byschop van Haerlem ende prelaet der abdie van Egmondt,

omme metten selven zijn ongeslooten rekenijngen derselver

abdie te hooren ende sluyten.

Eerst

:

Soe is desen rentmeester bij zijnder eerwaerden bescreven

geweest, volgende zijnder eerwaerden missive hier over ge-

levert, omme hem up ten 18 Aprilis 1570 in den Haghe

te vinden ende aldaer te besongneren up 't hooren ende

sluyten van de ongeslooten rekeninge, alwaer dese rentmeester

mijn eerwaerden heere overleverde onder zijn recepisse, in

date den 23 in Aprille 1570, alle zijne acquyten van extra -

ordinaris en dagelicxe uuytgeven, beloopende tot VIImVlI c

XCVIII £ XVII se. van XL grooten, ende alsdoen daeruuyt

scheyden overmits d'absentie van den voorgaenden prelaet,

mijn heere Nicolaus a Nova terra, ende dat men weder een

ander dach soude ordonneren daer zijnder eerwaerde mede

present soude zijn. Betaelt voor de wagenvracht uuyt ende
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t' huys met des rentmeesters coffer met papieren X £. Ende

gevaceert in deselve reyse van 17 Aprilis tot den 26

daeran — facit 10 dagen, s'daechs tot 2 £, facit XX £.

Compt t' samen XXX £,

Noch soe heeft desen rentmeester hem weder gevonden in

den Haghe deur 't bescrijven van mijn voirseyden heere

Godefridus a Myerloo up 't 16 Julij 1571 omme upten 18

daeran weder over 't hooren ende sluyten van de rekenijnge

van desen rentmeester te vergaderen, daer mijn heere

Nicolaus a Nova terra mede was. Daer nyet gediffineert

worde, overmits de voorseyde prelaet begeerde te recoleren de

voorgaende rekeningen van desen rentmeester, die welck wel

machte lijden dat men die deur saegen, maer daer yet up te

doen ofte royeren en stonde tzelve nyet, persisterende bij 't

slot van dien ende dat deselve debite gehoort ende geslooten

was, daermede zij luyden scheyden re infecta, maer hebben

malcanderen dach gestelt omme weder in den Haghe te wesen

up ten eersten Augusti daeraen. Ende is sulcx desen rentmeester

up ten 25 daeran, als sint Janus dach, weder met mijn eer-

waerden heere up zijn wagen naer Egmont en van daer t'huvs

gereyst, alsoe zijnder eerwaerde tsanderen sdaechs moste wesen

up 't Houtsbosch bij de hooft ingelanden. Betaelt Jan Brantges,

wagenaer, voor de wagenvracht na den Haghe : .... V é* X se.

;

de abdie-wagenaer geschonken, die desen rentmeester uuyten

Haghe t' Egmont voerde ende van daer metter abdie-carre tot

Alcmaer: XXX se. In welcke reyse desen rentmeester gevaceert

heeft in 't vaeren, marren, ende wederkeeren 10 dagen, te weten

van den 16 Julij totten 25, daeran dat desen rentmeester

met mijn eerwaerden heere uuyter Hage voer, s'daeehs II £,

als voeren — facit XX £. — Compt t' samen XXV ê, X se.

Naerdien den dach van comparitie in den Hage gestelt was

naer 't inhouden 't voirgaende artijckel omme upten eersten

Augusti 1571 weder in den Hage te wesen, soe heeft desen

rentmeester hem aldaer gevonden ten selven eersten dage

ende hebben gebesogneert totten 9 derselver maent, nyet

weder geconcludeert hebbende. Betaelt van de wagenvracht

uut ende thuys: X£ VIII se, ende gevaceert in deselve reyse

9 dagen. In 't vaeren, marren ende wederkeeren, 's daechs

als boven, facit XVIII £. — Compt t'samen XXVIII £ VIII se.

Desen rentmeester, verstaende dat mijn heere de president,
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mr. Cornelis Suys, tot Haerlem in commissie was, alwaer

mijn eerwaerde heerc de prelaet mede was, soo heeft hij

hem daermede upten 23 Augusti 1571 gevonden, up hoope

off mijn eerwaerde heere deur tuyschen spreecken van den

president tot eenijge goede middele van accordt zoude willen

verstaen dat zijn rekeninge mochte bij leven ende sterven

gehoort ende geslooten worden \ alwaer mijn eerwaerde heere

desen rentmeester te voeren leyde 't welck geheel onbillicx

was ende nyet doenelick off 't most gansselick tot detriment,

bederffenisse ende van desen rentmeesters groote schade, interest

ende eeuwige diffamie geschieden, dat sulcx hem in geenssins

geraeden was. Ende scheyde zoo weder vandaen. Betaelt voor

de wagenvracht uut ende thuys, ende oick voor de costen

zoo van desen rentmeester als van de wagenaer met zijn

paerden V £ X se.

Noch is desen rentmeester upten 4 Octobris 1571 weder

naer Haerlem gereyst omme mijn eerwaerde heere de bijschop

te spreken van der abdie saecken in presentie van mijn

heere de vicarius, mr. Jacob Starck, die daer bij zijnder

eerwaerde soude wesen als hem bij de prior van Egmont ge-

screven was, die ymmers van der abdie saecken bats wiste

dan die prelaet selffs, alsoe desen rentmeester by zijn tijden

meest gedient hadde ende gesien de groote costen die in der

abdien dagelicx gedaen werden en de nootelicx behouffden tot

onderhout van deselve, soo in spijs, dranck, reparatie ende

andere behoufften van lijnnen, wollen ende anders, omme deur

zijn intercessie mijn eerwaerde heere te bidden tot alle rede-

licheyt te willen verstaen ende met mijnne ende vruntschap

sijne rekenijnge bij leven ende sterven te willen liquidecren.

Ende daer comende soo en vindt desen rentmeester denselven

vicaris daer nyet, maer vandaen gebleven was, als hij aldaer

van mijn eerwaerde heere de prelaet verhoirde, omme zeeckere

saecken hem overkommen ; sulcx nadien desen rentmeester

mijn eerwaerde heere hieromme gesproecken hadde maer nyet

gediffinieert, is hij weder naer Alcmaer gereyst. Betaelt — Jan

Brantges, wagenaer, uuyt ende thuys, mitsgaders costen III £ XVsc.

Somme van de vijff reysen voorsegd. . . XCIII £ lil se.

Ita est, per me, Teylingen.

Rijksarchief te 's-Gravenhage. Papieren v. Teylingen.
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BIJLAGE VIII. Zie bladz. jjo.

Verslag door Jacobus Starck uitgebracht over het onderzoek

ingesteld naar de boekhouding van Dirk van Tellingen.

1570, Augustus, 30.

Copia.

Ego frater Jacobus Starck, pastor Noortwicanus, testor quod

anno Domini 1570 in Aprili ac sequenti anno 1571 in Julio

juxta commissionem nobis a regia majestate datam vacavi una

cum magistro Johanne Goudano seniore, advocato curiae Hagensis,

etiam commissario ad audiendas rationes Theodorici a Teylingen,

quondarn receptoris monasterii Egmondani, concernentes recepta

et data bonorum ejusdem monasterii per ipsurn administrata.

Quibus jam repetitis vicibus in presentia reverendissimi domini

et in Christo patris fratris Godefridi a Mierlo, episcopi Harle-

mensis ac prelati Egmondani, necnon (in) presentia dicti

Theodorici a Teylingen, auditis et diligenter discussis, nunquam

tarnen eas terminare aut condudere potuimus, quamvis, pos-

tremo ad eas quoque audiendas accitus fuerit magnificus dominus

Adamus Numannus, camerae computorum Hollandiae praeses,

qui etiam nihil efficere potuit propter dictarum rationum nimiam

perplexitatem et alia multa quae displicuerint. In quorum fidem

propria manu subscripsi, anno 1 571, die 30 mensis Augusti,

sub signo

:

Fr. Jacobus Starck, pastor Noertwicanus.

Rijksarchief te 's-Gravenkage. Papieren v. Teylingen.



DE ZEVEN GETIJDEN IN DE ST. JANS-KERK
TE GOUDA.

{Aanhangsel, als vervolg van bladz. 223).

Als aanhangsel en ter meerdere illustratie van de

voorafgaande besprekingen omtrent den werkkring der

zangmeesters, zangers en choralen, vooral omtrent de

wijze waarop zij door de Getijdemeesters in dienst

werden genomen, volgen hier al hun overige contracten,

die in het meermalen vermelde „Poortpanding-boek der

Z. Get." l
) staan afgeschreven. Bijlage I—IV (incl.)

bevatten het contract waarbij Michiel Smeeckers als

zangmeester werd aangenomen, alsook het eerste en

derde contract (het tweede is hier vóór reeds afgedrukt

in Bijlage V) van Job Aeriaenssen. Bijlage IV— XII

(incl.) geven de contracten der tenoren van de Goudsche

Getijden, terwijl in Bijlage XIII—XIX (incl.) de con-

tracten der bassen zijn opgenomen. Van de in Bijlage

XX en XXI besproken zangers is niet aangegeven,

welke zangpartij zij bij de Z. Get. waarnamen. De overige

veertien zijn de contracten der choralen, die in de jaren

1547— 1555 in de St. Jans-kerk te Gouda den eeredienst

hebben opgeluisterd door hun heldere stemmetjes.

Nadere bijzonderheden behoeven naar ik meen hier-

aan niet te worden toegevoegd, daar de inhoud dezer

contracten in het voorafgaande uitvoerig is besproken.

Slechts enkele korte verklaringen en bemerkingen waren

ter verduidelijking noodzakelijk. Om inhoud en vorm

schenen deze contracten mij merkwaardig genoeg toe,

i) Zie hiervóór blz. 163.
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om ze allen in dit tijdschrift te laten afdrukken en ze

daarbij aan de belangstelling der beoefenaars vooral van

onze vaderlandsche kerkmuziek-geschiedenis ter lezing

aan te bevelen.

Zoeterwoude. Chr. S. DESSING. Pr.

I. Contract waarlij Michiel Smeeckers door de

Getijdemeesters ivordt aangenomen als zang-

meester. 22 November 1546.

Voeriuaerdett van Michiel Smeeckers zangmeester

inder tydt.

Opten XXIIen Novembris anno XLVI hebben die gemeen

getijdemeesters angenomen Michiel Smeeckers alhier te dienen

voer sangmeester ende omme die jongers te institueren ende te

leeren singen in musyeke ende andere goede manieren zulex als

een goet meester schuldich is van doen ende toebehoert.-Ende is

deselffde verzeeckert den tyt van een jaer lanck gedurende in-

ghaende up datum van desen, waer voeren hij winnen sal in den

eersten dobbel loot, te weten een stuijver in de metten, ende in

de miss ende inde vesper elcx een grootgen, mitsgaders noch

tloot van de memorien, twelck hij altsamen mette lyve halen sal.

Des sal hy oeck gehouden wesen in den loven te compareren

upte verbuerte van een stuyver elcke reyse, ten waer hy sonder-

linge excusatie by tyden hadde. Ende sal deselve noch daeren-

boven winnen in gaigie drie groot sdaechs ende noch alle

vierendeel jaers XV stuijvers, behoudelick alle des voersz. staet

tot discretie vande getydemeesters in der tijt : alle ding zonder

fraude. Actum ut supra. Toerconde zoe heeft Michiel voern. dese

contracte onders. Ita est i

}
Smeeckirs.

Achtervolgende dese boven gescreven vorwarden is by die ge-

meen getydemeesters Michiel Smeeckers zijn dienst gecontinueert

ende verlangt tot den eersten Mai eerstcomende. Actum up sinte

Cecilien avont, presentibus Daen Willemsz., Gerrit Heyricsz. Paeu,

Dirick Hoensz. ende van Gerit Stempelsz.

i) Hier tusschen staat onder het contract het merkteeken van Mich.

Smeeckers : een groote M, waarop in het midden een soort vlag is

geteekend, het doek naar rechts uitwapperend. Links aan het midden

van de vlaggestok is een driehoekje geteekend, en rechts, maar geheel

los van de vlaggestok, prijkt een figuurtje, dat nog het meest op een

mane-sikkel gelijkt.
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II. Contract waarbij Job Aeriaenssen door

de Getijdemeesters wordt aangenomen

als zangmeester. 2J Mei IJJO.

Voerwaerden van Job Arienssen als sangmr.

Op huyden desen XXIIIen in Meye anno L hebben die gemeen

getydemrs. angenomen een Job Ariaenssen voer sangmr. in manieren

hier nae volgende. Te weten, dat hy al voeren syn naersticheit

ende diligentie doen sal, om die jongens wel te leren ende stileren

in musycke ende goede manieren, ende dit den tyt van iii jaeren

ingaende up datum van desen, waer voeren de selfde winnen sal

iii stuvers sdaechs, te weten inde mette een stuver, inde hoech-

misse ende vesper elcx een groetgen ende int loff een stuver,

alsaemen metten lyve te halen, midtschaders die ghewoenlicke

distributie der memorien, ende daerenboven noch elcke vieren-

deel jaers vijf schellingen groten Vlaems tot gaige, compt saemen

dat die selve wint behalve syn memorien X H>' gr. siaers. Dies is

expresselick geconditioneert, dat Job voersz. gehouden sal wesen

te singen Dum Fabricatur ') ende »Fabredot>r 2
) tot allen tyden

alz het die getydemeesters inder tyt wesende believen ende be-

hoeven sal ende oeck musycke alz partien geaccordeert ende

geholpen syn, ende oeck int lof te comen eert anderde vaers vant

Salve ofte Regina opgeheven is te singen, op te peine van ii stuvers

te verliesen niet tegenstaende dat hy maer een stuver en wint.

Alle fraude uutgesondert. In kennisse ende approbatie van desen

heeft Job Adriaenssen voersz. dit contract ondertekent. Actum ten

jaere ende dage alz boven. job Adriaenssen.

111. Contract waarbij Job Ariaensz. door de

Getijdemeesters wordt aangenomen als

Zangmeester. 28 April 1552.

Jop Ariaensz.

Op huyden den XXVIII dach April anno tvveeenvyftich hebben

die getyde meesters aangenomen Jop Adrijaenssen voer san-

meester, om die kinderen te leren singhen muijssijck ende alle

goede manijeren te hebben in die kereke, waer hy winnen sal

van Mey anno tweeenvyftich tot Mey anno drijenvijftich, ende

zal winnen in dat heele jaer thyen dalf pont groet :i

) Vlaems,

1) Zie hierover blz. 154 in de noot.

2) Zie hierover blz. 168.

3) » Thyen dalf pont groet" wil zeggen tiendehalf' = negen en een

half pond groten Vlaams.
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noch syn memorien daer buijten. Ende sal ghehouden wesen met
die lijfve te halen van die voersz. thijen dalf pont groet Vlaems
alle daghe sestalf

') groet, te weten in die metten een blanck, in

die homisse een halfve stuver, in die vesper een halfve stiiver

ende in dat lof een stuver. Noch sal hy hebben an syn gagie

int jaer een pont vijf scellinck dat hem gegeven sal worden an
twee half jaren, te weten alle heijlighen xii st. vi gr. ende Mey
anno dryenvyftich noch xii st. vi gr.: soe bedraecht die somme
met syn memorien omtrent thyen pont groet. Des beloeft hy die

getyde meesters ende die gemeent te dyenen, dat van hem geen

clachte coemen en zal. Actum als boven, gescreven ende onder-

teykent

by Claes Janssen Vet
by my Gherrit Jacobz.

Dese voerwaerden en syn aldus nyet ghesciet daer ie Jan Pijn

Jansz. by ghewest ben, noch oeck in tegenwoerdichgeijt ofte bij-

wesen van mij Govert Wittesz., noch ick Jop Daemsz. en heb

daer oick niet by ghevest. Maer is dese voerwaerden eensdeels

contrarie de conclusie endé resolutie bij ons vijffven up beloecken

Paesschen genomen, te weten dat wy binnen onse tyt geduyrende

den sangmr. niet meer toelegen en souden dan negen pont gr.

int jaer. Ende des niet tegenstaende hebben twee van den voirsz.

vijff directel. daer tegens gedaen. Nietemin dit is tot memorie
ende discretie van den toecomende getijdemrs. by myn Jan Pyn
Janz, bij mij Job Daemsz.

IV. Contract waarbij Nicolaas Bollaert door

de Getijdemeesters wordt aangenomen

als tenor. 6 Juni 154.6 2
).

Item de ghetydemeesters van het jaar XLVI hebben aenge-

nomen meester Nicolaes Bollaert om te singhen voer tenoer in

sint Janskerck. Ende zal winnen aen loot iii gr. daches, te wetene

een groetgen in de metten ende in de hoechmisse, ende in de vesper

desghelicklixs ock een groetgen tot iii gr. toe, ende van tlooff zal

hij ontfanghen 1 stuver. Dies moet Bollaert voernoemt hetselfde

metten lyve halen ende bij ghebreck dat hy niet en comppareert

soe sal men hem tellick reysen corten ghelick hy dat dachelickx

met te lyven sellifs moet winnen. Dies soe ist bespreek ende

voerwaerde, dat indien deselve Bollaert gherackte sieck ende

i) » Sestalf" staat voor zesdehalf= vijf en een half.

2) Dit contract is in het Register doorgestreept.
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beddevast woerden staende binnen der Goude in synen dienst,

dat men als dan mede onderhouden zal, te weten den tydt van

sees weken hem te laten volgende zijn gage, ghelyck men Colyn

ende andere sanghers tot dyverse stonden ghedaen heeft. Voorts

soo est noch voerwaerde, dat men denselven Bollaert niet lysen-

seeren noch oerlof geven en sal, noch van zyn wijnst hem yet

corten sonder by advys van die vander wet ende die ghetyde-

meesters inder tydt sijnde. Actum desen Vlen in Junio anno

als boven.
Ita est Bollaert.

V. Contract waarbij Job Adriaensz. door de

Getijdemeesters wordt aangenomen als

hoochconter. 2 Februari 1547 x
).

Opten Hen Februarij, onser Vrouwen Lichtmissdach, is hier ter

getydecamer aengenomen Job Adriaensz. te singen voer hoech-

conter alle musyck ende simpel sanck, gheduyrende den tyt van

een jaer lang ingaende up datum van desen, ende sal wederom

expireren Lichtmis anno XLVIII. Ende zal dezelve winnen sdaechs

een stuijver, te weten een groetgen inde metten ende inde misse

ende inde vesper elck een oertgen. Des zal de voern. Job gehouden

wesen inde loven te compareren soe dat behoert. Ende Jannitgen

zyn bestemoeder, mede alhier present wesende, heeft geconsenteert

by faulte dat Job zyn tijt van tvoern. jaer niet uijt en diende zoe

dat behoert, aen haer tselffde te mogen verhalen als haer eijgen

selffs schuit. In oerconde zoe heeft Job voersz. dit met zyn naem
onderscreven ten tyde als boven. , , A .

3 Job Aenaensz.

VI. Contract, waarbij Pieter Cornelisz. door

de Getijdemeesters wordt aangenomen

(als tenor) 2
) / April 1547.

Voerwaerden van Pieter Cornelis.

Op den Ien Aprylis anno XVcXLVII soe hebben de ghetyde-

meesters van der Goude anghenomen eenen ghenaemt Pieter

Cornelisz. vander Goude met condytien ende voerwaerden hier

naer verclaert. Eerst dat hij winnen sal dobbel loot, te wetene

twee stuvers sdaechs, te wetene een groetge inde metten, ende

1) Dit contract is in het Register doorgestreept.

2) Deze Pieter Cornelisz. is blijkens het eigenaardige merkteeken

dezelfde als Pieter Cornelisz. vander Goude, wiens contract is opge-

nomen hiervóór, bldz. 217. Bijlage VI.
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inde hoechmisse ende inde vesper ellickx een groetgen; ende

noch daer en boven zal deselve noch winnen neghen Karolus

gulden ts[ijaers belopende een groetgen sdaechs, comt dat hy

ontfanghen sal van tloff met het groetgen vant dobbel loot een

stuver, comt tsamen vijfif groet sdaechs. Noch zal deselve winnen

hier en boven alle vierendeel jaers een Phylips gulden. Noch een

bespreek dat deselve hebben zal de tydt van een maendt aen

een gedurende, dat in de plaetse daer deselve ghewonnen heeft

in de hoechmisse ende vesper ellickx een groetgen, dat hij alsdan

maer winnen en zal in ellick hoechmisse ende vesper een oertgen

ende int loff drie groet. Noch is bespreek, dat in ghevalle deselve

Pieter voernoemt gheraeckte siecke off beddevast te woerdene,

dat men hem alsdan ghehouden zal zijn te onderhouden in alle

zijn gage ende winninghe als off hy daghelickx compareerde ende

dat ghedurende den tijdt van seess weken staende in zyn dienste.

Actum desen Ien Aprylis anno XVcXLVII !
).

VII. Contract, waarbij Job Aeriaensz. door

de Getijdemeesters opnieuw aangenomen

wordt als hoochconter. 15Januari 154.8,

Op huyden den XVen January anno XVCXLVIII soe hebben

die ghemeen ghetydemeesters angenomen Job Aeriaensz. te singhen

voer hoechconter alle musyck ende simpel sanck soe datbehoert

geduerende den tyt van een geheel jaer ingaende Lichtmis toe-

comende. Ende sal die selve daer voeren winnen drie groet

sdaechs, te weten inde mette een groetgen, inde hoechmisse een

oertgen, inde vesper een oertgen ende int loff een groetgen, ende

noch daarenboven alle vierendeel jaers twee gulden vijff stuvers

aen gaige, twelck hy alsaemen metten lyve halen sal, mitschaders

tloet van de memorien, ghelyck die ander sanghers. Dies synt

voerwaerden oft ghebuerde, dat Job voersz. syn debvoir mit

singhen in die banck niet sulckx en dede alz hy behoert te doen,

dat die ghetydemeesters in der tijt wesende hem daer voeren

sullen mogen corten an syn gaege na qualite ende gelegenheit

vande saeke, twelck staen sal tot haerluyder discretie, alle fraude

gesecludeert. In kennisse ende approbatie van desen soe heeft

Job Aeriaensz. voersz. dese cedulle ende voerwaerde onderteikent.

Actum ten jaere ende daghe als boven.
Job Aeriaensz.

1) Onder het contract staat het merkteeken van Pieter Cornelisz.,

hetwelk echter om zijn eigenaardigen vorm, enkele krullen en halen

door elkander, niet nader is te omschrijven.
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VIII. Contract waarbij Miehiel Smeeckers door

de Getijdemeesters wordt aangenomen

als hoochconter. 8 April ij^.8 1
).

Vorivarde7i van Michiel Smeeckers.

Op huden desen VIII Aprilis anno XVc acht en veertich hebben

die gemeen getydenmeesters van sint Jans kereke angenomen

Michiel Smeeckers te singen voir hoechconter in musyeke ende

ander simpel sange zoe dat behoert in alle den dienst vande

seven getyden, geduerende den tijt van twee jaeren ingaende

Meye anno XLVIII eerstcomende ende zal expireren anno vyftich

Meye dach excluys, waer voren hy winnen sal tien H> vlaems

tsiaers ende daarenboven noch tloot vande memorien, twelck hy

altesamen metten lyve halen sal, te weten inde metten, misse

ende vesper telcke reys een groetgin ende int loff drie groet,

daer toe noch in gaige telcke vierendeel jaers vyff st. gr., compt

tsamen gereckent ter somme van thien tU vlaems tsiaers ende dair

buyten die memorien. Des is expresselick gecondicioneert, dat

Michil voren in allen zynen dienst hem vougen sal gelijcken een

goet gesel schuldich is van doen, referendt hem selven dair toe

tot discretie vande getyden meesters in der tyt, alle fraude

excluderende. Actum ten dage ende jare als boven. Toirconde

zoe heeft Michiel voirnoempt dese contracte onderteyekent ter

presentie vande gemeen getydemeesters.

Ita est Michael Smeeckirus 2
).

IX. Contract, waarbij Michiel Smeeckers

door de Getijdemeesters op nieuw

wordt aangenomen als hoochconter.

4. December ijjo.

Dit is die voerwaerden van Michghyel Smeckerss, hochconter.

Op huuden den vierden dach in Desember an° XV*c vijftich

zoe hebben die ghemen ghetymesters van simt Jans kerick anghe-

nomen Michghyel Smeckers te singhen voer hochconter in alle

deen dienst van die suven ghetyden in muisicke ende ander

sempel sanghe, ende dat deen tyt van dat deen voern. Michghyel

Smeckers erllicken zien dienst waer nemt ende alle sien dylliense

1) Dit contract is in het Register doorgestreept.

2) Hier achter staat het in I beschreven merkteeken van den

contractant.
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daer toe doet ende ghennen confus een mackt teghen die voer

screven ghety meesters. Ende yst by aldien dat hy kyeft of voerden

mackt teghens die mesters, dat zy als dan hem sallen maechgen

voer latten van synnen dienst '). Noch waer voer deen selven

vinnen sal dachs an loet drie stuvaers, te weten in de metten

een stuvaer, in de mysse een groetgen ende in vespaer een groetgen

ende int loff een stuvaer, ende daer een boven noch ant loet van

den memorie buten, ende tellicke vierdel jaers noch vyf schellinck

groet an gayge, et vellicke hy altesamen metten lyve hallen sal.

Des zo kenne ick Michghyel Smeckers dit mit mijnder ghewon-

licken hant merrick dit ondaer gheteickent te hebben. Present

Buerwyn Jacopssen ende Jop Damssen ende Dirrick Janssen die

Bruun ende myn Jan Gerbrantssen.

Ita est Michael 2) Smeeckirs.

X. Contract, waarbij Frans Ghylissen door

de Getijdemeesters wordt aangenomen

als hoochconter. 24. Februari IJJI.

Dit is die voerwaerden van Frans Ghylissen

hochconter (et Walgen 3
) ).

Op huden den XXIlIIsten dach in Februario an° XVc ennen

vyftich zoe hebben die ghemen ghetymesters van sunt Jans kerrick

anghenomen Frans Ghylissen te synghen voer hochkonter in alle

deen dienst van die suven ghetyden in muysicke ende ander

seppil ') sanghe ende dat deen tyt van dat deen voern. Frans

Ghylissen erllicken zien dienst waer nemt ende alle synnen

dyllienscie daer toe doet ende ghennen confus een maeckt teghen

die voer screven ghetymesters. Ende yst by aldien dat hy kyeft

ofte voerden mackt hem als dan muechghen voer latten as sy

wijllen. Noch waer voer deen sellewen vijnnen sal dachs an loet

drie groet, te weeten inde metten een groetgen, in de mijsse een

ortgen ende in de vespaer een ortgen, in de tloff een groetgen,

ende daer een bowen noch ant loet van de memorie buten, et

vellicke hy alte samen metten lywe halen sal. Ende niet langher

anghenomen tot vedaer segghen van die ghetymesters toe belyft

1) Voor de beteekenis dezer vreemde terminologie zie boven blz. 176.

2) Hier achter staat het boven in Contract I reeds omschreven merk-

teeken van den contractant.

3) De beteekenis van deze woorden, is hiervoor reeds medegedeeld.

4) » Seppil''' staat hier voor simpel".
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an° XVc ennen vyften. Present Claes die Weet *) ende Jop Damssen
ende Dirrick Janss. ende Jan Gerbrantssen ende Burrewyn Jacopsz.

Als ghetymesters toe waren ghenomt Claes Janssen die Weet ende

Dirrick Janss. Diert ende Jan Gerbrantssen.

Dese Frans es zyn loon verhoecht, te weten int loff een grootgen

ende noch in gagie sweecx twee stuyvers. Present alle de ge-

tydemrs. de anno LI. Actum den XlXen Julii anno LI voersz.

Requiescat in pace.

XI. Hernieuwd contract tusschen de Getijde-

meesters en Frans Gielisz., hoochconter

.

21 December 1551.

Frans Gielisz. hoochconter.

Opten XXIsten December hebben die gemeen getydemrs. up

een niews angenomen Frans Gilliss hoochconter ende met hem
gemaect niewe contracte, alsoe hy zyn voerwaerden te buyten

gegaen hadde, overmits hy stilswygende vertrecken ende nu

wederom gecomen wesende, hebben syn voerwaerden met de

verhooghing daer by gecontinueert, uytgeseyt ende behoudelick

de gagie van een dubbelde stuyver sweecx, die welcke hem nu

mits de voers. vertrecken niet toegeleyt ende geaccordeert en is,

maer sullen voert de selffde voerwaerden zulcx als die voer 2
)

breeder vermeit ende geextendeert staen blijven in hoer viguer

ende wesen. Toerconde heeft de voersz. Frans dese voerwaerden

van alteratie onderscreven. Actum als boven anno LI 3
).

XII. Contract, waarbij Gilis Neeffue door

de Getijdemeesters wordt aangenomen

als tenor. 8 September 1531.

Angenomen by den gemeen getydemrs. Gillis Neeffue thenor,

omme te zinghen musyck ende in de getyden als men gewoenlick

es van doen. Ende zal winnen sdaechs twee stuyvers, te weten

een grootgen in de metten, ende in de misse ende vesper elcx

een oertgen ende noch int looff een st., daer en boven elcke

vierendeel jaers twintich st. Actum hier ter getydecamer up onser

Vrouwen geboerten dach anno LI. Behoudelick dat Gillis voersz.

zal mede genieten tot zijnen vordele alle de accedentien van de

1) Met dezen persoon is bedoeld Claes Jansz. de Vet.

2) Zie X.

3) De handteekening onder het contract ontbreekt.

23
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memorien ende anders als dander zangers. Actum als vorn. —
Nota. Op sint Thomas anno LI is de voersz. Gillis stilzwijgende

vertrocken, ende de getyden schuldich ghebleven twelck hem
gedaen was vi st., twelck men hem behoert te eyschen in tyden

ende wylen alst te passé compt.

XIII. Contract, waarbij Adriaen Anthonisz.

Slamp door de Getijdemeesters wordt

aangenomen als basconter. I No-

vember (IJ4J) 1
).

Opten eersten Novembris is Adriaen Anthonisz., alias Slamp,

by de gemeen getydemeesters aengenomen te zingen musycke

ende simpelzang zoe dat behoert voer basconter gedurende den

tyt van een jaer ingaende up datum van desen, waer voeren hy

winnen zal sdaechs twee stuyvers, te weten aen loot in de metten,

missen ende vesper elcx een grootgen ende int loff oek een

grootgen, twelcke hy altsamen mette lyve haelen zal, mitsgaders

tloot van de memorien ghelijck dander zangers. In oerconde van

desen zoe heeft Arie voersz. desen contracte ende voenvaerden

met zyn naem ondersz. Actum als boven. —i—i—i

—

Adrijaen Anthonis.

XIV. Contract, waarbij Nicasins Amala dooi-

de Getijdemeesters wordt aangenomen

ais basconter. 4. Augustus 154*] 2
).

Opten IlIIden Augusti anno XLVII hebben die getydemeesters

angenomen Nicasius Amala te singen voer basconter alle musyck

ende fabredom tot allen tyden als men tselffde ordinaris ofte

extraordinaris zinghen sal, waer voeren hy winnen sal alle vieren-

deel jaers vijff pond groet Vlaams ende niet meer. Des is expres-

selick voersproecken, dat de zelve Nicasius onghehouden sal wesen

eenichsins in de getyden, misse, vesper ofte anders te compareeren

dan alleen soe voersz. is. Toerconde zoe heeft Nicasius voern.

dese contracte ende voerwaert onderscreven. Actum als boven,

presentibus de ghemeen ghetydemeesters int meeste getale.

N. Amala.

Up den XXIX Aprilis is Nicasius van zijn dienst gelicencieert.

Presentibus Daem Willemsz., Gerit Paeu, Bouwyn Jacobsz. ende

Jan Gerit Stempelsz.

1) Uit den inhoud, noch uit de plaats in het Register is het jaartal

met zekerheid op te maken.

2) Dit contract is in het Register doorgestreept.
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XV. Contract, waarbij Ariaen Anthonissen

door de Getijdemeesters opnieuw wordt

aangenomen ais basconter. 22 April 154.8.

Voerivaerden van Ariaen Anthonissen basconter.

Upten dach van huyden soe is Adriaen Anthonissen hier ter

getydecamer byden gemeen getydemeesters up een nieus aenge-

nomen te dienen voer basconter in allen den diensten der getyden

ende memorien ofte anders zoe dat behoert, den tijdt van drie

jaeren achter een beghinnende up datum van desen ende zoe

voert van jaere te jaere tot expiratie van de voersz. drie jaeren.

Ende zal dezelve Adriaen winnen in loot sdaechs drie groot, te

weten inde metten, misse ende vesper elcx een grootge, ende

noch int loff een stuyver, mitsgaders daer toe die gewoenlicke

distributie van tloot der memorien, dit altsamen metten lyve te

haelen. Ende zal de zelve noch winnen in gaige deerste twee

jaeren elcx twee Karolus guldens ende tderde jaer drie ghelijcke

guldens. Voert zoe es voersproecke, dat in gevallen Adriaen

voern. geraecte zieck te worden, alsoe dat hy zynnen dienste

nootelick niet waer en mochte nemen, zoe sullen hem die getyde-

meesters in der tijdt gehouden wesen alle zijn winste ende gaigie

voersz. den tijdt van sess weecken lanck te laten volgen. Ende

oeck zal hij tot zijne wille II of III werckedagen int jaer sonder

versuym mogen vaceren, omme te reysen ofte keeren daert hem
believen sal. Alle ding ter goeder trouwen ende discretie. Toer-

conde zoe heeft Adriaen Anthonissen voersz. desen contracten

ende voerwaerden met zijnen naem en ghewoenlick merck onder-

screven upten XXIIen Aprilis anno XVc acht ende veertich.

1. h. s. -nrr
Adrijaen Anthonis.

XVI. Contract, waarbij Nicasius Amala door

de Getijdemeesters wordt aangenomen

als basconter. 10 Juni 154.8 l
),

Voerwaerde van Mr. Nicasius Amala.

Op huyden den Xen Juny anno XLVIII is Mr. Nicasius ange-

nomen te singen voer basconter tot allen tyden vanden dage als

men gewoenlick is musyck ofte simpel sangh te singen, gelyck

een goet sanger behoert, ende dit een geheel jaer lanck geduerende

ingaende up datum van desen, waer voeren deselve winnen sal

een groetgen inde mette, een oertge inde misse ende een oertgen

1) Dit contract met de hernieuwing zijn beiden in het Register

doorgestreept.
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inde vesper, compt saemen een stuver daechs. Ende hoewel de

selve int loff niet winnen en sal, sal nochtans gehouden wesen

daer inne te compareren op te verbuerte van een halve stuver,

die men hem telcken reyse daer voeren corten sal. Dies sal hy

mede ontfangen die gewoenlicke distributie der memorien. Toer-

conde soe heeft Mr. Nicasius voersz. syn gewoenlick hanteken

hier ondergestelt. N. Amala.

In manieren alz boven is Nicasius wederom op een nieuwen

geaccepteert te singen voer basconter twee jaeren achtereen

volgende ende syn tyt sal ingaen den thienden Juny anno

XLIX, waer voer de selve winnen sal m groten sdaechs metten

lyve te halen, te weten inde mette een groetge, inde misse ende

vesper elcx een oertgen ende int loff een groetgen, ende daeren-

boven die memorien buyten. Dies sal Nicasius voersz. elck jaer

mogen reysen spelen daert hem gelieven sal acht daeghen, midts

dat hem volgen sal syn ghewoenlicke winninghe. Toerconde soe

heeft Nicasius voersz. dese voerwaerde ondertekent. Actum den

eersten January anno XLIX naer scry ven van Utrecht.

N. Amala.

XVII. Contract, waarbij Dirck Verstenlaer door

de Getijdemeesters wordt aangenomen

ais basconter. 22 November IJJO.

Dit is die voerwaerden van Dirrick Verstenlaer basconter.

Up huden den XXII Novembry anno XVc vyftich soe hebben

die ghemen ghetymesters van sunt Jans kerick anghenomen

Dirrick Verstenlaer te singhen voer basconter in alle deen dyenste

van die suven ghetyden in muisicke ende ander sempel sanghe

ende deen tyt van een jaer langhe gheduerende, waer voer de

selleve wijnnen sal dachs an loet vyf groet, te weeten inde metten

een stuvaer, inde mijsse een ortgen, inde vesper een ortgen ende

int loff een stuvaer, ende daer een boven noch et loet vanden

memorie buten, ende telicke vierendel jaers noch XV st. an

gayge, et wellicke hy altesamen metten lijwe halen sal. Dies yst

ghecondycioneert, dat Dirrick basconter hem voechgen sal in alle

synnen dienst ghelicken een ghoet ghesel schuldich is van doen,

referende hem zelewen daer toe tot discrecie van die voern.

ghetydemesters inden tyt, alle frauden ende excluderende. Actum

ten daghen ende een jaer als boven voer halt is. Toerconde zoe heeft

Dirrick dit selfs onder hanteickent mit sinder ghewoenlicken hant

merrick. P[r]esent van die ghetydemesters ghenompt Jop Damssen

ende Dirrick Janssen die Bruun ende my Jan Gerbrantssen ').

l) De handteekening van den contractant ontbreekt.
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XVIII. Contract, waarbij Jan Huten Hove

uit Gent door de Getijdemeesters

wordt aangenomen als basconter.

18 April is51 1
).

Dit is die voerwaerden van Hanssen die basconter

van Gent, die anghenotnen is.

Op huyden den XVIIIsten dach in Aprilis anno XVc ennen

vyftich soe hebben die ghetymeesters van sint Jans Kerrick ange-

nomen Hans die basconter van Gent geboren is te singhen voer

basconter ende ander sempel sanghe, ende dat deen tyt van deen

voern. Hans die basconter erllicken syen dients waer nemt ende

alle synne dilliensie daer toe doet ende ghennen confus een

maeckt teghens die voer screven ghetymeesters. Ende yst by

aldien dat hy kieft ofte voerden maeckt jeghens die meesters,

dat zy alsdan maechgen hem voer latten van synnen dients.

Noch waer voer den sellewen vijnnen sal daechs an loot drie

stuvaers, te weeten inde metten een stuvaer, inde mysse een

grootgen ende inde vespaer een grotgen ende int loff een stuvaer,

ende daer noch een boven et loet vande memorie buten. Ende
des soe sal den voern. Hans die basconter ghehouden vesen die

ghetymeesters van sont Jans kerrick veertien daechgen ofte drie

veken te voerre vaerschuven eer hy van der Goude reyst of

elders hem laet annemen, op die pennijnghen die hem dan moechten

van die ghetyden comen. ende hem als dan daer niet of te be-

talen. In kennesse daer waerheit zoe kenne ick Hans die basconter

dit mijt mijnder ghewenlicken hant merrick onder gheslote te

hebben. P(r)esent Burrewyn Jacopsz. ende Jop Damszen ende my
Jan Gherbrantssen. Actum als boven anno XVc ennen vyftich.

Jan huten hove.

XIX. Contract, waarbij Dirck Versten/aer door

de Getijdemeesters opnieuw wordt aange-

nomen als basconter. 26 November 1551.

Voerwaerden van Dirck Verstenlaer basconter.

Opten XXVIen Novemb. anno LI hebben die gemeen getijdemrs.

van den voersz. jaere angenomen Dirck Verstenlaer te zinggen

voer bassconter. Ende van dies zyn oude voerwaerden (van date

1) Dit contract is in het Register doorgestreept.
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den XXII Novemb. anno L) vernieut, ende zal winnen zulcx als

de zelffde voerwaerden dat vermelden ende inhouden, die welcke

hier voer gescreven staen '). Toerconde heeft de voern. Dirck

dese voersz. verniewinge ondersc. Actum als voren 2
).

XX. Contract waarbij Meester Cornelis Jansz.

Backer door de Getijdemeesters als zanger

wordt aangenomen. I Mei (154J)
3
).

Voerwaerde van meester Cornelis Backer.

Opten Ien in Mey hebben die gemeen getydemeesters ange-

nomen meester Cornelis Jansz. Backer te zingen musyck ende

simpel zang zoe dat behoert. Ende zal winnen sdachs I st. mits-

gaders tloot van de memorien ende noch daerenboven in gagie

alle vierendeel jaers XX st. Actum als boven, presenten Daen

Willem Huygez., Gerit Dircksz., Dirck Geritsz. Hopcooper ende

Govert Wittensz.

Die tijdt van desen contracte is geexpireert ende voldaen ergo nul.

XXI. Contract, waarbij Christoffel Take door

de Getijdemeesters als zanger wordt

aangenomen, cj Juni (1355) *).

Op huyden den IXen Juny heeft hem verbonden Christoeffel

Taeckez. te singen een maent lang in die seven getyen met alle

guede geregeltheyt zoo dat behoert. Ende sal hebben smorgens

in de mette een groetgen ende inde hoochmisse ende vesper

telcken een oertgen, des gelyx int loff een oertgen. Ende als men
de misse off loff in musyck singt sal hy telcken een oertgen meer

hebben. Actum presentibus Job Daemsz., Gerrit Louwerisz. ende

Dirck Clementsz., onderhanteyckent by Christoffel voirn.

Christoffel Take zo.

1) Zie XVII.

2) Onder het stuk hetzelfde merkteeken als onder het eerste contract,

dat om zijn samengestelden vorm moeilijk is af te drukken.

3) Dit contract staat in het Register doorgestreept.

4) Evenals van het vorige contract, is ook van dit contract het

jaartal slechts op te maken uit de plaats in het Register.
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XXII. Contract, waarbij Jan Jansz. Been zijn

zoon Beert Jansz. als choraal verhuurt

aati de Getijdemeesters. 25 Jan. 154J.

Voerwaerdeti van Beernt Jansz. Been.

Op huyden compareerde hier ter getydecamer Jan Jansz. Been

ende heeft aldaer aenbesteet ende verbonden Beernt Jansz. syn

zoen te dienen ende te zijngen voer corael tot allen tyden van

den daghe als men ghewoenlick is van doen, gheduyrende den

tyt van vier jaeren achter een, waer van teerste jaer ingaen sal

up datum van desen ende zoe voert gaen, totdat die voern. vier

jaeren te volle geëxpireert zullen wesen. Ende so sal de selve

Beernt voer teerste jaer voer niet dienen, maer het tweede jaer

zal hy winnen sdachs een oertgen, ende het derde ende vierde

jaeren zal hy winnen sdaechs een groetgen, mits conditie ende

expresse voerwaert, indien hy als dan bequaem es, twelck alsdan

ende tot allen tijden staen sal tot verclaringhe ende discretie van

den getydemeesters in der tijdt. Ende by gevalle deselve Beernt

die iiii jaeren niet te vollen uyt en diende als voersz. is, soe

beloeffde die voern. Jan Jansz. als zijn eyghen selffs schuit op te

leggen ende restitueren alle alsulcke penningen ofte geit als de

selve Beernt ter cause van zijn dienst van de getyden ontfangen

zal hebben. Alle ding zonder fraude. Toerconde zoe heeft die

voersz. Jan Jansz. Been ter presentie van de gemeen getyde-

meesters zynen naem hieronder gescreven opten XXVen Januarij

int jaer ons Heren gheboerte XVcXLVII

bi min Jan Janssen.

Up huyden den V February compareerde ter getyden camer

Jan Jansz. Been, ende heeft versocht van wegen zyn zoen Barent

Jansz., ome hem toegevoecht te woerden ten dienste van zyn

tweede jair achtervolgende dese boven gescreven vorwarden een

oertgen daechs, twelcke hem by die gemeen getydenmeesters

zulcx nae haerluyder discretie geaccordeert is. Actum ten dage

als bove, anno XVc acht en veertig stilo communi.



362

XXIII. Contract, waarbij Lume, huisvrouw van
Meerten Jansz., koekbakker, haar zoon

Gerit Meeriensz. als choraal verhuurt

aan de Getijdemeesters. 12 Februari 154.8.

Voerwaerden van Gerrit Maertensz.

Opten Xllen Februarij anno XLViii compareerde hier ter ge-

tydecamer Lume ') Ruhtte dochter, de huysvrouwe van Meerten

Jansz., koeckebacker, ende heeft ter presentie van de gemeen
getydemeesters verseeckert ende verobligeert Gerit Meertensz.

haer zoen te dienen ende te singgen voer corael alle musyck ende
simpel sang in alle den getyden van den dage, loven, missen

ende andere dienste alsoe men gewoenlick is van doen, waer
voeren de selve G(errit) winnen sal sdaechs een blanck, ghe-

durende den tydt van drie jaeren ingaende Maij eerstcomende,

ende soe voert van jaere te jaer achtereenvolgende, totdat die

voersz. drie jaeren te vollen geexpireert sullen wesen, ten waer
zaecke, dat binnen de voern. tijdt van drie jaeren die voersz.

Gerit zijn stem muteerde, ende soe in sijn mutatie geraecte te

comen, twelck tot allen tyden sal staen tot declaratie ende ver-

claringe van de getydemeesters in der tijdt wesende, soo sal in

alsulcken gevalle die ghetyden geabsolveert ende ontslegen wesen

van desen contracten, zoe verre die voersz. meesters dat believen

sal. Ende in ghevalle die voern. G(erri)t bij eenigen middelen

die drie jaeren niet te vollen uuijt en diende als dat behoert,

zoe belooffde die voersz. Lume die ghetyden te restitueren ende

op te leggen alle alsulcke penningen ofte gelden als de voersz.

Gerit ofte yemant anders van sijnen wegen ter cause van sijn

dienst ontfangen sal hebben, mitsgaders noch daer toe een gouden

croon van xxxviii st., dewelcke die getyden nu gedeburseert

hebben tot contemplatie van de voersz. Lume aen m(eeste)r

Michiel Smekirs sangm(eeste)r nu ter tijdt ter cause van dalimen-

tatie ende absolute quytscheldinge van dien, die de voern. sang-

m(eeste)r tot ontlastinge van de voern. Lume tot dese dage toe

ghedaen heeft; waer inne de voersz. m(eeste)r present wesende

gcconsenteert 2
), mitsgaders dat hy belooffde syn hant te trecken

1) -nLumé", ook wel »Luime" is de ook nu nog in Friesland en

Groningen voorkomende oud-Friesche naam, waarop wordt toegepast

»S. Illuminata" , de heilige, wier feestdag wordt gevierd op 29 No-

vember. (Zie de lijst der «Nomina vernacula Frisiorum" in voce, in

het »Rituale Romanum contractum et abbreviatum in usum sacerdolum

Missionum Hollandiae, Daventriae" J. W. Robijns MDCCCXLI).

2) Blijkbaar is hier » heeft" uitgevallen.
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van den voern. Gerit ende daer nae niet meer te taelen '). Alle

ding sonder fraude. Toerconde zoe hebben meester Cornelis

Jacobsz. priester ende Jan Cornelisz. Looff als getugen ter be-

geerte van de voersz. Lume dese voerwaerden mit hoeren naemen

onderscreven, desgelijcx de voernoemde m(eeste)r Michiel. Actum

als boven nae tgemeen scrijven.

Cornelius Jacobi testis praemissorum

Ita est Michael Smeeckirs 2).

XXIV. Contract, waarbijJannitgen, de huisvrouw

van Willem Dircksz., brouwersknecht,

haar zoon Arie Willemsz. als choraal

verhuurt aan de Getijdemeesters. I No-

vember IJ47.

Voerwaerde van Arie Willemsz. corael.

Compareerde hier ter getydecamer Jannitgen, de huysvrou van

Willem Dircksz., brouwers knecht, ende heeft aldaer verbonden

Arie Willemsz. haer zoen te dienen een jaer lanck nae datum

van desen voer corael in allen diensten van den daghe, mits-

gaders ter camer te gaen omme te leeren zoe dat altsaemen

behoert ende men gevvoenlick is te doen, waer de selve Arien

niet winnen en sal. Actum up Alrehey(Ie)ghen 3
) avont anno XLVii.

1) Uit deze merkwaardige clausule zouden wij mogen opmaken, dat

de zangmeesters — althans in casu Mich. Smeeckers — de choralen

ook wel bij zich in de kost namen. Dat zal tenminste wel bedoeld

zijn met »dalimentatie", waarvoor de Getijdemeesters een gouden kroon

hadden voorgeschoten, »gedeburseert", ten laste (?) »tot contemplatie"

van de moeder van den choraal aan den zangmeester. Minder duidelijk

is mij de bedoeling van de » absolute quytscheldinge van dien". Waar-

schijnlijk zal er mede bedoeld zijn, dat met de 38 stuivers van den

gouden kroon het kostgeld geheel voldaan en betaald is. Doch wat zit

er dan achter de belofte, die de Getijdemeesters aan Mich. Smeeckers

afdwongen, »syn hant te trecken van den voern. Gerit, ende daer nae

»niet meer te taelen?" Wij zouden geneigd zijn te vermoeden, dat de

jongen tot dan toe zooveel als gijzelaar was geweest voor een oude

schuld, die zijn moeder aan den zangmeester nog moest voldoen voor

achterstallig kostgeld.

2) De onderteekening van Jan Cornelisz. Looff ontbreekt.

3) In het contract staat: »Alreheyghen".
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XXV. Vernieuwing van het voorafgaande

contract met Ariaen Willemsz.

28 October 1548.

Op huyden desen XXVIIIen Octobris anno XLVIII is Ariaen

Willemsz. voersz. weder op een meritten ') angenomen in manieren

als boven. En sal winnen een oertgen sdaechs soe lange als die

sangm(eeste)r inder tijdt wesende verclaren sal, dat hy behoert

te winnen een groetgen daechs, twelck groetgen hy in sulcken

gevalle winnen sal soe lange hy in syn mutatie geraeckt te

comen, ten waer saecke dat in middelen tyden syn stemme verginc

ende onbequaem worde te singen, soe sullen alsdan de getyden

van de voersz. jongen ontslegen wesen, midts, hem naer advenant

betalende. Toerconde soe heeft Willem Dircksz., de vader van

de voersz. jongen, dit ondertekent 2
).

In margine staat bij dit contract:

Dese voerwaerde is gemaeckt by de getydemeesters alz. Daen

Willem Hugesz., Adriaen Dircksz. van Asperen, Jan Dircksz.,

Borrewyn Jacopsz. ende Dirck Dircks Hoensz. Actum als boven.

XXVI. Contract, waarbij Gerrit Beertitsz. en

zijn vroinü hun beide zonen Jan en

Jacob als choralen verhuren aan de

Getijdemeesters. 1 November 1547 3
).

Voerwaerde van Jan en Jacob Berentsoenen, coralen.

Desgelijcx compareerde Gerit Beerntsz., brouwersknecht, met

zijn wyff, ende hebben oeck verbonden ende verseeckert Jan ende

Jacob, beide haer zoenen, te dienen oeck voer corael in alsulcke

manieren ende voerwaerden als hierboven verclaert staen, in-

gaende oeck Omnium Sanctorum ende als boven ende expirerende

Alreheyligen, anno XLVIII.

Dese voersz. jonghers tijt is geexpireert, ende wy syn met die

ouders van hem overgecomen, dat wy hem een off twee maenden

besoecken sullen, off hy ons dient ende oerbaerlick is dan niet,

mits hem ghevende tot wedersegghen toe IIII 1

2 gr. sweecks.

1) *Meritten" van 't Lat. »meritum", verdienste.

2) Onder het contract staat een onbeduidend merkteeken van Willem

Dircksz.

3) Dit contract is in het Register doorgestreept, behalve het naschrift.
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XXVII. Contract, waarbij Frans Jansz. zijn zoon

Maerten Fransz. als choraal verhuurt aan

de Getijdemeesters. I Mei 1548.

Voerwaerde van Maerten Fransz. Moei.

Op huyden den eersten in Meye anno XLVIII soe compareerde

hier ter ghetydecaemer Frans Jansz., ende heeft aldaer verbonden

Maerten Fransz. syn soen te singen voor corael in allen dienste

van den ghetyden ghelyck men dat gewoenlick is om doen naer

ouden haercomen, mitsgaders ter camer te gaen, om aldaer ge-

leert te worden in musicke en andere goede manieren, ende dit

den tyt van drie jaeren agter een volgende ingaende op datum

van desen. Ende sal deselfde hier voeren winnen teerste jaer

niet altoes, tandere jaer een oertgen sdaechs, tdarde jaer een

groetgen sdaechs, met alsulck verbant, indien hy syn soen den

voersz. tyt van drie jaeren niet te vollen uut en laet dienen,

ende hem den ghetydemeesters inder tyt wesende ofhandich

maeckte, dat hy daer voeren sal verbueren de somme van twee

pont gr. Vlaems ten profyte van de ghetyden. Alle fraude ge-

secludeert. In kennisse ende approbatie van desen soe heeft Frans

Jansz. voersz. dese voerwaerde met syn eyge hant en ghewoenlick

hanteken ondertekent. Actum ten jaere ende daeghe als boven.

Frans Jansz. ').

XXVIII. Contract waardij Mr. Dirck Arienssen

Crimpen zijn zoon Dirck Dirckssen

als choraal verhuurt aan de Getijde-

meesters. 10 Juni 1548.

Voerwaerde van Dirck Dirckssen Crimpen corael.

Op huyden desen Xen Junij anno XLVIII compareerde hier

ter getydecamer m(eeste)r Dirck Arienssen Crimpen, ende heeft

aldaer verbonden Dirck Dirckssen syn soen een jaer lanck ge-

duerende, ingaende up datum van desen, te singen voer corael

tot allen tyden als men ghewoenlick is musyck te singen. te

weten op wercke dagen int salut ende op sondaegen ende feestelicke

ofte heilige dagen die misse, vesper ende tloff. Dies soe sal Dirck

Dirckssen voersz. (overmidts dat hy int singen niet al te vast en

is) gehouden wesen te camer ten huyse van de .sanghmr. alle

1) Bij de onderteekening staat onder het contract een onbeduidend

merkteeken van Frans Jansz.
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daeghe als tloff begint te luyden (te comen) '), ende daer soe

langhe blyven, dat hy met die sangmr. ende ander jongens ter

kercke gaet, om aldaer te leeren dat men int loff singen sal.

Waer voeren deselve winnen sal een oertgen sdaechs, met den

lyve te haelen. Noch synt voerwaerden, dat tenden die expiratie

vant voersz. jaer die ghetydemeesters inder tyt haer optie hebben

willen, ende m(eeste)r Dirck voersz. niet, off sy Dirck Dirckssen

syn soen sullen willen op dese selfde voerwaerde noch een jaer

continueren off niet. Ende overmidts dat m(eeste)r Dirck voersz. dese

voerwaerde met alle haer pointen begeert te observeren, soe gheefthy

hier over, indien hy syn soen ons offhandich maeckt int eerste off

int anderde jaer, welverstaende indien hy alsdan gecontinueert is,

dat hy daermede sal verbueren ten profite vande ghetyden, twelck

hy terstont sal ghehouden wesen te betalen, een pont groten

Vlaems, alle fraude gesecludeert. In kennisse ende opprobatie van

desen soe heeft m(eeste)r Dirck Aerienssen voersz. dese voer-

waerde met syn eygen handt ende gewoenlick hanteken onder-

tekent. Actum ten jaere ende dage alz boven.

D. Crimpen 2
).

XXIX. Contract, waardij Cornelis Francken zijn

neef Cornelis Janssen als choraal

verhuurt aan de Getijdemeesters.

14 October 154.8*).

Voerwaerde van Cornelis Janssen corael.

Op huyden desen XlIIIen Octobris anno XLVIII compareerde

hier ter getydecamer Cornelis Francken, ende heeft aldaer ver-

bonden Cornelis Janssen syn neeff te singen voer corael in alle

de diensten vande getyden als men gewoenlich (is) '') om singhen

naer ouden haercomen, midtschaders ter camer te gaen, om te

leren musyck ende alle andere goede seden, ende dit den tyt van

vier jaren lanck geduerende, ingaende up datum van desen, waer

voeren de selfde winnen sal de drie eerste jaeren elckx een pondt

1) Deze woorden, of althans gelijkluidende, zijn hoogstwaarschijnlijk

in het contract uitgevallen.

2) Tusschen de beginletter van den voornaam en den familienaam

staat een merkteeken, dat om zijn zonderlingen vorm moeielijk is

weer te geven.

3) Dit contract is in het Register doorgestreept.

4) Blijkbaar is dit woordje hier uitgevallen.
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gr(oten) Vlaems, ende tvierde jaer een pondt acht schellingen

vier groten Vlaems, midts conditie indien de stemme vande

voersz. jongen in middelen tyden mocht vergaen, dat in sulcken

gevalle de ghetyden van de voersz. jongen geabsolveert ende

ontslegen sullen syn, midts hem naer advenant betalende, alle

fraude gesecludeert. In kennisse ende approbatie van desen soe

heeft Cornelis Francken voersz. dese voerwaerde ondertekent.

Ende tot meerder confirmatie soe heeft meester Maerten, rectoer,

hier mede present wesende ter begeerte vande ghetydemeesters

ende Cornelis Francken voersz. dit mede ondertekent. Actum ten

daghe ende jaere alz boven.S
M. R. ')•

XXX. Contract waarbij Lourys Dirricksz.

zijn neef Cornelis Jansz. als choraal

verhuurt aan de Getijdemeesters.

14. October IJJO.

Dit is die voerivaerden van Louer, een newe, die lyndraier.

Op huden den XHIIsten October ano XVc vyftich zoe com-

paerrede hier ter ghetyde kamer Loueris Dirrickz., ende heeft

alder verbonden Cornelis Jansz., zien neef, te singhen voer corael

in alle den diensten vande ghetyden als men ghewonlicken is

om doen nae ouden haercomen, mits ghaders ter camer te ghaen,

om te leeren musicke ende ander goeden (manieren) *), ende dit

deen tyt van twee jaerren, waer voer de selve wijnnen sal dachs

een grotgen, midts condysie in dien de stemme van de voer-

screven jongen bijnnen die twee jaerren voerghinck, dat alsdan die

ghetyden gheabsolveert sullen weesen van de voers. jonghen.

Ende ick Loueris Dirricksz. belof, dat ick desen jonghen de

ghetyden niet ofhandich een sal maecken bynnen synnen tyt;

indyent 3
) anders bevonden woert, soe gheloef ick die ghetyden

te restetueren alle tghen dat de voern. jonghen van de ghetyden

zoude moghen ghewonnen hebben. In kennese ende approbatye

soe hebbe ick Loueris Dirricksz. als ghemaechtich van Cornelis

1) Tusschen deze twee beginletters, de onderteekening van M(aerten)

R(ectoer), staat nog een merkteeken, hoogstwaarschijnlijk van den

contractant Cornelis Francken.

2) Dit woord is hier blijkbaar uitgevallen.

3) » Indyent" = » indien het".
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Jansz. dit ondaer hanteickent mit mijnder ghewonlicken merrick.

Actum ten daghen ende een jaere als boven, present Dirrick

Janss. die Bruuin ende Jop Damsz. ende Claes Jansz. die Feet ').

Ick Lourys Dirricksz. 2
).

XXXI. Co?itract waarbij Symen Cornelisz. Kralle zijn

broeder Jan Corneliss. als choraal verhuurt

aan de Getijdemeesters. 28 Januari 1551.

Dit is die vorwarenden van Symen Cornelisz. Kralle

den blyden 3
) sien soen.

Op huden desen XXVIIIsten dach in Jannewaris an° XVC ennen

vyftich is hier ter ghetydecamer ghecomen Symen Cornelisz. Kral

mit Jan Corneliss. zien broder, erreghelyst '') van de kerrick, ende

heeft alder een contrackt ghemackt mit die voern. ghetymesters,

ende verbonden sien broder in alle dien dienste van den suven

ghetyden als men ghewonlicken is om singhen naer ouden haer-

comen te doen, mitdsschaders ter camer te gaen om te lerren

musyeke ende alle ander ghude seden ende mynnieren, ende dit

deen tyt van twe jaeren lanck gheduerrende. Ende yst by a(l) 5
)

dien dat deen voern. jonghen muutert ende sien stemme te niet

ghaet bynnen die twe jaerren, zoe sallen die ghetymesters hem

mugen voer latten tot hurren willen. Ende noch waer voer desen

selfden vynnen sal daechs een hallewe stuver. In kennese daer

waerheit zoe kenne ick Jan 6
) Cornelissen dit mydt mynder ghe-

wonlicken hant merrick dit onder gheteickent te hebben, pressent

Jop Damssen, ende Dirrick Janssen Diert, ende myn Jan Ger-

brantssen, ende Burewin Jacopssen, an° XVc ennen vyftiche 7
).

i) Hiermede is bedoeld: Claes Janssen de Vet.

2) Boven de onderteekening staat nog een onbeduidend merkteeken

van den contractant.

3) Wat met dit woord tdtn blyden" bedoeld mag zijn, heb ik niet

kunnen achterhalen, noch zelfs vermoeden. Kan wellicht een der lezers

mij daaromtrent een oplossing aan de hand doen? (Mgr. Graaf had

reeds de welwillendheid — waarvoor ik hem bij deze gaarne dank

zeg — als zijn meening te uiten, dat dit wellicht een bijnaam was,

om 's mans vroolijken aard te kennen te geven).

4) » Erreghelist" = » organist".

5) In het Register staat »a</ien".

6) Hier is duidelijk bedoeld »Syme/i Cornelissen", daar de contracten

der choralen niet door hen zelf werden onderteekend, maar door degenen,

die hen aan de Getijdemeesters verhuurden.

7) Onder het contract staat een onbeduidend merkteeken van den

contractant.
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XXXII. Contract waarbij Frans Jatison zijn zoon

Merten Franson als choraal verhuurt

aan de Getijdemeesters. 4. Mei IJJI.

Dit is die vorwaerden van Frans Janss. zien

son, ghenomt Arien Franss. l
).

Up huden den IIII dach in Mey ano XVC ennen vyftich soe

compaerreden hier ter ghetydecamer Frans Janson myt Merten

Franson zien zoon, ende heeft alder verbonden Merten Franss.

zien soon te synghen voer corael in alle den dienste van de suven

ghetyden als men ghewonlicken is om doen nae ouden haercomen,

mits ghaders te camer te ghaen om te lerren muysicke ende ander

ghoden menieren, ende den tyt van dat den voern. Frans Janss.

zien zoon ghemuutert is ende niet mer sienghen een maech. Ende

waer voer desen voer screven Franss Janss. sien s(oon) vynnen

sal daechs een blanck; ende men sal diet op latten lopen tot et

vierrendel jaers toe ermen 2
) hem ghelt daer of gheven sal ofte

te betalen. Ende daer noch een boven sal men hem gheven een

bonet, waerdich wesen twijntich stuvaer, of een Krolys 3
) gulden

daer voer alle jaers daer een buten. Maer als nu sien stemme

voer ghaen is, soe mueghen die voer screven ghetyde meesters

hem voer latten. Ende yst by aldien dat dusce voern. Frans Janss.

sien z(oon) up een ander plats ghinge voer huren, of enneghen

ander manyeren maeckten ofte suptijlheit van dien, om die jonghen

van hier wech te nemen, dat hy daer van sal voer bueren een

pont groet Vlams, ende dat up syen ghoet ghewonnen ende on-

ghewonnen te voer hallen. In kennese daer waerheit zoe kenne

ick Frans Janss. dit mydt mynder ghewonlicken hant merrick

onder gheteickent te hebben, present Buerwin Jacopss., ende

Claes Janssen die Feet, ende Dirrick Janss. die Bruuin, ende my
Jan Gerbrantss. ende Dirrick Janss. Diert, ano XVc ennen vyftich *)•

1) De schrijver van het contract is met den naam van den choraal

in de war geweest ; blijkbaar heeft hij later zijn vergissing bemerkt en

daarom boven het opschrift den naam iMarten Krassen" (sic !) geschreven.

(Vgl. ook het eerste contract van denzelfden choraal op b!z. 365, XXVII).

2) » Ermen" = «Vóórdat men".

3) *Krolys gulden" = «Karolus-gulden".

4) De onkostenrekening van het jaar 1553 bevat in verband met

dit contract de volgende post: .Item betaelt XVen Octobris de weduwe
van Frans Janssen van dat haer soon Marten Franssen gesongen heeft

tot Alreheyligen toe up betaelt haer daer van restende XIII st. VI d.

»Ende is mede affgedankt". (Vgl. blz. 371 noot 1). — Onder het

contract staat een onbeduidend merkteeken.
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XXXIII. Contract waarbij Cornelis Claessen

zijn beide zoons Huych en Dirck

Cornelissen als choralen verhuurt aan

de Getijdemeesiers. iy Juli 1552.

Op huyden den XVIIen July anno XVc Lil soe compareerde

hier ter ghetydecamer Cornelis Claessen, ende heeft aldaer ver-

bonden beyde syn soenen, alz Huych Cornelissen ende Dirck

Cornelissen te singen voer corael in alle den diensten vande

ghetyden ghelyck men dat ghewoenlic is om doen naer ouden

haercomen, ende voerts te comen ten huysen vande sangmeester

dagelickx, om aldaer gheleert te worden in musyeke ende anders

sulckx dat behoren sal. Ende dit op sulcke voerwaerden alz hier

nae volgen: te weten, dat Huych Cornelissen voersz. winnen sal

te Mey anno LUI eersten een halve stuver daechs, welcke halve

stuver voersz. hy soe lange sal blijven winnen tot hy in syn

mutatie begint te coemen. Ende Dirck Cornelissen voersz. sal

gehouden wesen te singen van Meye anno LUI eerst comende
tot Meije anno LIIII daer an volgende, voer de somme van een

pondt groten Vlaems, ende dan voertz. om een halve stuver daechs

gelyck syn ouste broeder, diet tertyt toe dat hy begint te muteren.

Dies is expresselick bevoerwaert, indien ter enichgen tyden de

stemmen vanden voersz. jongens onbequaem werden om te singen

(twelck staen sal ter discretie van den ghenen hem dies verstaen),

dat getydemeesters in sulcken gevalle vande voersz. jongens ont-

slegen sullen wesen, alle fraude gesecludeert. In kennisse ende

approbatie van desen soe heeft Cornelis Claessen voersz. dese

voerwaerde ondertekent. Actum ten jaere ende dage als boven.

Cornelis Claesz. Jager ')

Schoenhoven 2
).

XXXIV. Contract ivaarbij Willem Adriaensz. zijn

zoon Jan Willemsz. als choraal verhuurt

aan de Getijdemeesters. 9 April IJJJ-

Up huyden den IXen Aprilis compareerde hyer ter getye camer

Willem Adriaensz., ende heeft aldaer verbonden Jan Willemsz.

syn soon te singen voer chorael in alle die getyden gelyck men
dat gewoenlick is om doen naer ouden hercomen, ende voorts te

1) De onderteekening is zeer onduidelijk leesbaar; mogelijk staan

er in plaats van »Jager" en »Schoenhoven" andere namen.

2) Achter den voornaam staat een onbeduidend merkteeken van den

contractant.
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comen ten huyse van die sangmr., om daer dagelix geleert te

worden in musyck ende andere guede puntten sulcx men be-

hooren sal, waer voer hy winnen sal deerste II jaren alle weecks

een dubbelde stuver te betalen telcken virendeel jaers XXVI st.;

ende tenden dees II jaren sal hy winnen alle daechs een halffe

stuver ter tyt toe dat hy muteert, midts conditien indien men

de musyck binnen wylen ende tyden oorloff gaeff, soo sullen die

getie m(eesters) alsdan optie hebben, off sy dees jongen noch

houden willen voer dees voerscr. winninge, off dat se hem mede

willen licentieren ende oorloff geven. Dies belooffde Willem voirsz.

dees jongen den getyden niet offhandich te maecken up die ver-

boete van II 1Ê gr. Vlaems. Ende sal dees jongen syn tyt ingaen

in date als boven, alle dinck sonder arge list. In kennisse der

waerheyt heeft W(ille)m Ariaens voirsz. syn gewoenlick merck

hyer onder geset anno XVc drie ende vyftich ').

W. A. 2)

XXXV. Contract waarbij Willem Willemsz. zijn

beide zoons Geerloff en Daem Willemsz.

als choralen verhuurt aan de Getijde-

meesters. 2J December 1554..

Up den XXIIIen Decembris ao XVcLIIII es ter getye camer

gecompareert geweest Willem Willemsz., ende heeft aldaer ver-

bonden Geerloff Willemsz. ende Daem Willemsz. syn II kinderen,

in alle die getyen te syngen voer choraels met alle guede manyeren

soo men van ouden haercomen gewoen is te duen, midtsgaders

dagelix te gaen ten huyse van die sangmeester, om musyck ende

die sang te leeren soo dat behoeren sal, gedurende den tyt van

drie jaren lanck, beginnende den XXIIIen Decembris voirsz. ende

expererende den XXIIIen Decembris anno XV^LVII, waervoer

sy tesamen alle weecks winnen sullen drie stuvers gedurende

1) De onkosten-rekening van het jaar 1553 bevat in verband met

dit contract de volgende post

:

»Item betaelt Willem Adriaensz. van een vierendeel jaers syn soon

gesongen den XVen Octobris 1III st. III d. Ende hyer mede is hy

affgedankt.'' — Waarschijnlijk was toen zijn stem gaan wisselen, of

door een andere omstandigheid onbruikbaar geworden. Mogelijk voldeed

hij ook niet aan de gestelde eischen.

2) Tusschen deze twee beginletters, de onderteekening van W(illem)

A(riens), staat een onbeduidend merkteeken.

24
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den tyt voirsz., noch jaerlix hebben XX stuvers tot bonet l
) tot

dees drie voirsz. jaren tue. Ende indien hy dees voirsz. jongers

ofte een van hem beyden den getyen off neempt binnen den

voirscr. tyt, soo sal hy gehouden weesen den getyen te restitueren

allen den penningen, die hy van den getyen ter cause als boven

ontfangen soude mogen hebben. In kennisse der waerheyt heeft

Willem voirscr. dit onderteyckent.

Urn dees voirscr. voirvvaert was gesceel, ende es gecomposeert

midts dat dies twee voirscr. jongers het derde voirscr. jaer winnen

sullen vyff stuvers sweecks te samen. Voort blyft die voirwaert

als voirscr. es. Actum den XXVIen Meye anno XVc vyffenvyftich *)•

i) Dit woord staat in het contract zeer onduidelijk; mogelijk moet er

iets anders dan «bonet" worden gelezen.

2) Boven dit naschrift staat een onbeduidend merkteeken.



BEATRIX VAN ASSENDELFT,
IN HET CONVENT DER ZUSTEREN TEN ZIJL

TE HAARLEM.

Op het kasteel Assumburch onder Heemskerk, dat

thans aan het Rijk behoort, woonde in de tweede helft

der 15de eeuw Gerrit van Assendelft. wiens voorvader

Bartout in het begin van de 14de eeuw het slot ge-

bouwd had 1
).

Gerrit was Heer van Assendelt, Heemskerk, Besoyen

en Kralingen, Ridder, Raad-ordinaris in den Hove van

Holland. Hij was in tweede huwelijk getrouwd met

Beatrix van Daelem, Vrouwe van Besoyen en Heinen-

oord, bij wie hij vijf kinderen verwekte nl. Dirc, Johan,

Claes, Catherijne en Beatrix. Zij waren niet alleen aan-

zienlijke — maar ook zeer vermogende lieden, hadden,

behalve hunne bezitting onder Heemskerk, o. a. een

prachtig huis in het Westeinde te 's-Gravenhage, dat

zij bij afwisseling met Assumburch, bewoonden en

stichtten in de Groote kerk der hoofdstad eene kapel 2
),

waar zij beiden onder eene fraaie graftombe ter ruste

zijn gelegd. Hij stierf 9 October 1486, zij 3 Februari 1492.

Nu men met de ouders bekend is geraakt, dient er

ook wat van de kinderen g;eze<rd te worden.

1) Over het geslacht Van Assendelft, raadplege men de opstellen

van Ds. y. Craandijk, in de : Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis

en Oudheidkunde. Vierde Reeks, IX 267. X 1, 280, 402.

2) Beschreven en afgebeeld bij : De Riemer. Beschrijving van 's-Graven-

hage. I, 353.
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Dirck moet kanunnik geweest zijn te Utrecht, maar

wordt niet genoemd in het testament der ouders

A° 1482. Waarschijnlijk was hij toen reeds overleden.

Johan, wordt de oudste zoon genoemd. Er bestaat

een huwelijks-contract uit het jaar 1476, waarin hij

vermeld is als Rentmeester van West- Friesland, Raads-

heer des Hertogs van Bourgondië, Graaf van Holland,

en dat de voorwaarden regelt zijner echtverbintenis

met Alijdt van Kijffhouck, eenige dochter van Floris

van Kijffhouck, „oudt sijnde nu nog maer zes jaren,

die ter bequamer tijde trouwen sal met Jan van Assen-

delft voers." Maar de dood des toekomstigen bruide-

goms verijdelde deze plannen, want in 1480 stierf hij,

als Kastelein van Schoonhoven.

Claes, was, blijkens het testament der ouders, in 1482

hun eenige zoon. Hij was toen Raadsheer van Hertog

Maximiliaen van Oostenrijk en door dezen met het

Kasteleinschap van Schoonhoven begiftigd. Den s
en No-

vember 148 1 werd een nieuw huwelijkscontract gesloten,

waarbij Claes de plaats innam van zijn overleden broeder;

en dit heeft het gewenschte gevolg gehad, want hij is

met Alijdt van Kijffhouck getrouwd, waarschijnlijk in

den voorzomer van 1485, toen de bruid nog maar

15 jaren oud was.

Catherijne trouwde Adriaen van der Lecke, Heer

van Heemskerk, Castricum enz. ; hij was getuige bij

het huwelijkscontract van zijn zwager Claes van Assen-

delft, 3 November 148 1, maar zal gewis niet lang daarna

meer geleefd hebben, want Catherijne verbond zich,

zeker nog bij het leven harer ouders, in tweede huwelijk

met Joost van Halewijn, Heer van Capelle.

Beatrix, naar hare moeder genoemd, was in 1482

geprofessijde zuster in het St. Elisabeth' zusterenhuis

te
5

s-Gravenhage. Hoelang zij daar toen reeds geweest
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was, vindt men niet vermeld, maar het verblijf in dat

convent werd afgebroken ten jare 1485. De redenen

die er toe leidden worden niet opgegeven, doch des te

beter zijn wij ingelicht omtrent de voorwaarden waarop

zij toen werd aangenomen in het Zijlklooster te Haarlem.

Den I2en September 1485 werd er eene overeenkomst

gesloten tusschen den Rector en de Mater van dat

klooster, met Gerrit van Assendelft, zijne vrouw Beatrix

van Daelem en Claes, zoon tot Assendelft als oudsten

en naasten erfgenaam zijner ouders, waarbij Beatrix,

hunne oudste dochter en zuster, werd aangenomen, minder

als geprofessijde zuster dan als kostkoopster.

Want zij was teer en krank van nature, en daarom

zou zij na den tijd van hare professie, niet als de andere

nonnen gehouden zijn tot eenigen dagelijkschen arbeid,

maar daarin haar eigen believen en begeeren mogen

volgen. „Overmits hoir weecheyt" werd haar ook ver-

gund te slapen, waken, eten en drinken naar haar goed-

vinden ; aan den dienst in het koor behoefde zij niet

méér deel te nemen dan haar mogelijk zou zijn en tot

gelijke hoogte slechts, had zij de observantien der orde

te volbrengen.

Hare ouders en broeder verzekerden aan het klooster

zoolang Beatrix daar zou verblijven, eene rente van

zestig pond (ƒ60.— ) 'sjaars; stierf haar vader dan

werd deze som met 20 pond verhoogd, en nogmaals

wanneer de moeder kwam te overlijden, zoodat de uit-

keering kon klimmen tot ƒ 100 per jaar.

De tekst der overeenkomst volgt hier woordelijk

en moge dienen tot aanvulling van het Cartularium

van het Zijlklooster, voorheen in deze Bijdragen af-

gedrukt 1
).

1) Deel XVI.
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1485, September 12. Wij broeder Claes Dirckzoon,

Rectoir, suster Wijnen Jansdochter, Pryorinne ende dat

gemeene convent van den susteren te Zijl in Haerlem.

Doen cond ende kenlic allen luden. Alzoe Gerijt heer

van Assendelf ende Joncfrou Beatrijce van Daelhem,

zijn geechte gesellinne, ons gebeden hebben, dat wij ter

eeren van Gode van Hemelryc, Beatris hoer beyder outste

dochter in onsen cloester ontfangen wouden ende hoir

een stede ende een proeven ghunnen wouden, soe ist,

dat wij ter begeerten van hun beyden, die voirs. Beatris

Gerijtsdochter in onsen cloester ontfangen hebben ende

hoir een proven gegunt ende gegeven hebben. Ende

want Gerijt ende Joncfrou Beatris, geechte gesellinne

Gerijts voirscr., niet en willen, dattet cloester van Zijl

enige costen hebben soude overmits die onderhoudinge

van hoere dochter, soe hebben sij den cloester voirscr.

geloift ende versekert zekere renten, jairlicx uyt te rijcken

mit zekere condiciën ende voirwairden, nae inhout der

brieven die daeroff zijn ende die hiernae van woerde

tot woirde geincorporeert staen

:

Wij Gerijt, heer van Assendelf, Beatris van Daelhem,

geechte gesellinne Gerijts voirscr. ende Claes, zoon van

Assendelf, heer van Goudriaen, doen kondt ende kenlijck

allen luden., Alzoe wij Beatris onse outste dochter ende

suster bij hoir selfs begeeren, wille ende consent ge-

brocht ende doen cleden hebben, in een nonnen- ende

regularissencloester te Zijl binnen Haerlem, soe ist, dat

wij tot onderhoudenisse van hoer costen, clederen ende

om hoir gemack te doen in hoer siecten ende anders,

gegunt ende gegeven hebben, gunnen ende geven mit

desen onsen openen brieve, den cloester van Zijl tot

behoeff Beatris onse dochter voirs. ende hoir leven lanck

gedurende, ende niet langer, t sestich ponden hollants

t sjairs tot XXX groten vlaemsch t stuck gerekent, in-
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gaende op datum van desen brieve, die wij den voirs.

cloester van Zijl tot behouf onser dochter voirs. geloift

hebben ende geloven voir ons ende voir onsen erven

ende nacomelingen, alle jair wittelick ende wel te betalen

ende commervrij te leveren int cloester van Zijl voirs.,

sonder enich ofbreck, ende dat tot vier termijnen, te

weten tot elcken vierendeeljairs een gerechte vierendeel

van den LX fö tsjairs voirscr., dairoff t eerste vierendeel-

jairs verschijnen sal opten XIIen dach in Decembri nu

naestcomende ende zoe voirt van jaere tot jaere ende van

termijne tot termijne, Beatris onse dochter levenlang

geduerende ende niet langer, Behoudelic, dat wairt saecke

dat Beatris Gerijtsdochter sterve eer eenich termijne

verschenen waere, soe sal t convent van Zijl ontfangen

van dien termijne nae beloipe des tijts dat Beatris in

levende lijve geweest is, Ende omdat onse uterste menijnge

is, dattet cloester van Zijl tot onse dochters behouff

tot allen termijnen op horen dach betaelt sal wesen,

soe hebben wij voir ons, voir onsen erven ende na-

comelingen die voirs. LX H? t sjrs versekert ende ver-

sekeren mit desen onsen brieven, an allen onsen renten,

leen ende eygen, ende op allen onsen goeden, roerende

ende onroerende die wij nu ter tijt hebben of hiernamails

vercrijgen mogen, overal wair of wairan die gelegen

mogen wesen, om die te verhalen an wat parcelen die

pater of die mater van den cloester tot Zijl binnen

Haerlem, of hoir gewaerde bode, des gelieven sal, stellende

alle onse goeden, leen ende eygen, roerende ende on-

roerende, tot heerlicke executie van den Hove van Hollant,

sonder ons dairtegens te verweren mit enigen rechte,

geestelick of wairlick, opgaende ende renunchierende

alle rechten ende privilegiën, die ons, ter contrarie van

desen onsen belofte, dienen soude mogen in eeniger wijse,

gelovende ons dair mede nymmermeer te behelpen ; Voert
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is besproken, dattet cloester te Zijl cnde Beatris Gerijts-

dochter, sullen mitten LX tï tsjairs tevreden wesen, sonder

yet meer te mogen eysschen alsoe lange als Gerijt ende

Joncfrou Beatris van Daelhem beyde in levenden lijve

zijn. Mair tot wat tijden Gerijt, vader van de voirs Beatris

offlivich geworden is, soe sal Beatris uten stcrfhuse

blijven sonder tot enige deylinge te comen, mair dat

convent van Zijl sal dan voirt alle jaer boven die

t sestich pont voirszr. heffen ende opbueren twintich

pont sjairs tot XXX groten vlaems t stuck, tot behouff

Beatris voirs. hair leven lang geduerende ende niet langer,

uut allen den goeden, leen ende eygen, roerende ende

onroerende, die Gerijt heer van Assendelf achter laten

ende rumen sal mitter doet ende op gelike verbanden

als die voirsz. LX ï£ sjairs hier boven verbonden staen

;

Ende tot wat tijden Joncfrou Beatris van Daelhem ge-

echte gesellinne Gerijts voirs., bij der gehengenisse Goids

offlivich geworden sal wesen, soe sal Beatris Gerijts-

dochter voirscr., uten sterfhuse blijven sonder tot eniger

deylinge te comen, mair dat convent van Zijl sal dan

voirt alle jair boven die t sestich pont, die hair nu

geassigneert zijn te heffen, ende boven die twintich pont

sjairs die oick geassigneert zijn te heffen bij dode van

horen vader, noch heffen twintich pont sjairs tot XXX
groten vlaems t stuck tot behouff Beatris Gerijtsdochter,

ende hoir leven lang geduerende ende niet langer, alsoe

dat Beatris Gerijtsdochter, in als, na dode van hoeren

vader ende van hoere moeder, t samen hebben sal hondert

pondt hollants sjairs, ten prijse voirs, hair leven lanck

geduerende ende niet langer, Ende of dat convent van

den Regularissen tot Zijl van wegen Beatris Gerijts-

dochter hier mede niet te vreden wesen woude, soe

mach dat convent voirscr., van wegen Beatris voirs., ter

laetster doot, als vader ende moeder beyde offlivich
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geworden sijn, ende niet eer, die keur hebben of zij te

vreden wezen willen mit die voirsc. hondert pont sjairs,

in manieren soe hierboven verclairt staet, sonder yet

meer te eysschen, ende dair mede blijven uten sterf-

husen, Of dat zij die voirscr. C H? sjairs quytscelden

willen ende comen ter deylinge in allen deilwaer eygen

goeden, die gheen leenen en zijn, roerende ende on-

roerende soe men die vinden sal in den sterfhuys boven die

sculden, makinge, testamenten, ende van desen sal t con-

vent van Zijl, van wegen Beatris Gerijtsdochter, die keur

hebben binnen eenre maent nadat die leste van hoer

vader ende moeder offlivich geworden sal wesen, be-

houdelic oft gebeurde dattet convent ter deylinge comen

woude ende die voirscz. hondert pont sjairs quytscelden

woude, dat dan die mater van den voirs. cloester die

deylinge ontfangen sal, in manieren dat zij alle die

parcelen van goeden, roerende ende onroerende, stellen

sal in een inventarys die zij leveren sal in handen van

den naesten wairliken erfgenaem, dan in der tijd wesende,

ende die mater sal van des cloesters wegen gehouden

wesen goede borchtocht ende zekerheyt te doen, eer zij

.uten sterfhuse yet ontfangen sal, dat alle die parcelen

van renten, goeden, roerende ende onroerende die zij

uten sterfhuys nemen sal, nade doot Beatris Gerijts-

dochter voirscr., weder comen ende erven sullen opten

rechten ende naesten wairlicken erfgenamen van Beatris

Gerijtsdochter voirn., sonder yet dair of te houden tot

des cloesters behouff, ende ist dat die mater van den

cloester van wegen Beatris Gerijtsdochter te vreden

wesen wil, behoudende voir hoir kints deel die voirscr.

hondert pont sjaers, hoir leven lanck gedurende, soe

sal zij uten sterfhusen blijven, sonder yet meer te mogen

eysschen dan die voirs. C tt' sjairs hoir leven lang ge-

durende ende niet langer, ende in alle dese punten heeft
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t convent van Zijl ende oick die voirscr. Beatris Gerijts-

dochtcr consenteert ende hebben geloift, die te onder-

houden in alle manieren soe hier boven verclairt staet,

Ende want wij Gerijt heer van Assendelf, Joncfrou

Beatris van Daelhem geechte gesellinne Gerijts voirs,

ende Claes, zoon tot Assendelf, heer van Goudriaen, alle

dese voirscr. punten, voirwairden ende condiciën van

waerden gehouden willen hebben in allen manieren soe

hier boven verclairt staen, niettegenstaende enige statuten

of ordinanciën, die ter contrarie van desen souden mogen

dienen, Soe heb ie Gerijt heer van Assendelf, voir mij

selven ende mede voir Beatris van Daelhem mijn ge-

echte gesellinne, ende ie Claes, zoon tot Assendelf als

die outste ende die naeste erfgename van mijnen vader

ende moeder, desen brief geteykent mit ons selfs handen

ende besegelt mit onsen segelen hier beneden angehangen

opten twalefsten dach in Septembri int jair ons Heren

dusent vierhondert vijf ende tachtich, Ende want Gerijt

ende Joufrou Beatris, geechte gesellinne Gerijts voirs.,

hoir dochter wel besorget hebben ende zoeveel gedaen

hebben, dat ons van des cloesters wegen van Zijl dair

an genuecht, Soe confirmeren wij Rector, Priorinne ende

gemeen convent des cloesters van Zijl die voirscr. brieven

mit allen den condiciën dair inne begrepen, ende geloven

die voir ons ende voir onsen nacomelingen wel te onder-

houden, ende alsoe wij geïnformeert van die teerheyt

ende crancheyt der naturen van Beatris Gerijtsdochter

ende van hoere siecten die zij somwijl te hebben plach,

Soe ist dat wij uut onsen vrijen, propren wille ende om

merckelicke redenen ons dair toe porrende, ende uut

speciale gracie, gegunt ende geconsenteert hebben, ghunnen

ende consenteren mit desen onsen brieven sulke punten

ende articlen als hier nae volgen

:

Eerst dat Beatris Gerijtsdochter na der tijt van hoere



38i

professie niet sal wesen verbonden tot enigen dagelicxen

arbeit te doen als andere susteren of nonnen te Zijl

gewoonlic zijn te doen, dan nae hoer selfs beliefte ende

begeerte, ende want wij hoir goedertieren wesen willen

overmits hoir weecheyt, soe hebben wij hair gegunt,

dat zij sal mogen slapen, waecken, eten ende drincken

na begeerte van hoere natuere, ende hoir niet belastende

nu noch in toecomende tijden altijt dat choer te visiteren,

noch mit eniger strengheyt der observantiën van onser

oorden, meer dan zij nae redelicke, menschelicke crancheyt

verdragen sal mogen, ende want wij Rectoir ende Prioriune

bovengenoemt, ende dat gemeene convent van Zijl con-

senteert hebben in allen punten boven verclairt, alsoe

wel in die makinge, die Gerijt ende Joncfrou Beatris

zijn huysvrou hoire dochter gemaect hebben, mit allen

den condiciën ende voirwairden dair inne begrepen nae

inhoudt des briefs, die in desen brief geincorporeert

staet, als oick in die punten ende vriheyt die wij Beatris

Gerijtsdochter geconsenteert ende gegeven hebben, ge-

lovende voir ons ende voir onsen nacomelingen alle die

voirscr. punten te onderhouden, t welck wij gedaen

hebben bij consent van den gemeenen capittelairen van

den clooster van Zijl, ende oic bij wille, beliefte ende

consent van onsen oversten pryor van Zyon, op desen

tyt onsen visitatoir, Soe hebben wij in oirconde der

wairheyt, desen brief besegelt mit ons convents zegele

hier angehangen opten twaelfsten dach in Septembri

int jair ons Heren Dusent vierhondert vijf ende tachtich.

Ende want wij begeren dat alle punten hier boven

verclairt wel onderhouden worden inder manieren alsoe

die hierinne gespecifiert staen, soe hebben wij onsen

eerwairdigen vader in Gode broeder Joost Claisz. overste

pryor van Syon buten Delft, op desen tijt onse visitatoir,

gebeden, dat hij alle die punten voirscr. confirmeren,
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believen ende vestigen wil, ende desen brief met ons

ende over ons besegelen wil, twelck ie broeder Joost Claesz.

overste pryor van Syon voirn. ende visitatoir des cloosters

van Zijl, tot hoire begeerten ende oic ten vervolge van

Gerijt heer van Assendelf, Joncfrou Beatris van Daelhem

zijn geechte gesellinne, ende Claes, zoon tot Assendelf

ende Beatris Gerijtsdochter, eonfirmeert hebbe ende con-

firmerc allen den punten ende articlen, begrepen in die

makinge, mit allen condiciën soe die verclaert staen, alsoic

die vrijheyt die Beatris Gerijtsdochter gegunt is, overmits

die weecheyt ende teerheyt van hoire persone na inhoudt

des briefs die dair of is, ende ie hebbe des getuge, desen

brief besegelt mit mijnen segele hier beneden angehangen

int jair ende opten dach soe die hierboven verclaert staen.

Oorspronkelijk. Perkament Gaaf. Zegels: iste geschonden, 2de ver"

dwenen ').

Beatrix van Assendelft had, zooals wij gezien hebben,

in het convent een kalm en rustig leven, maar zij

bracht er hare dagen niet in ledigheid door. Zij was

bedreven in de schrijfkunst, het schilderen en verluchten,

en schonk aan het Zijlklooster een door haar vervaardigd

stichtelijk boek, dat zij den titel gaf: Dat leven ons

Heren Jhesus Cristi. Het wordt geprezen als een

kunstwerk van groote beteekenis en naar het oordeel

van hem die het zag 2
) „is het „geheel, een gewrocht,

„dat onder de schoonste voortbrengselen van het klooster-

„penseel behoort gerangschikt te worden." Opgetogen

geeft hij er de volgende beschrijving van

:

Het is op perkament en behelst, behalve het geslachts-

i) Het stuk berust in het Rijksarchief in Noordholland. Verzameling

Koest nr. 3. (In bruikleen van den Heer Mr. A. J. Roest, te 's-Gravenhage).

2) Dr. R. C. H. Romer. Geschiedkundig overzicht van de kloosters

en abdijen 8°. 1854 I. 406. II. 50, 62. Het is jammer dat de schrijver

niet mededeelt, waar het handschrift in zijn tijd berustte.
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wapen van Assendelft op het eerste blad, afbeel-

dingen van

:

De Profeten, uitgezonderd Obadja, Jona, Nahum en

Habakuk.

De geboorte des Zaligmakers.

De aanbidding door de Drie-koningen.

Jesus door den duivel in de woestijn bekoord.

De Verrijzenis des Heeren.

De uitstorting van den Heiligen Geest.

Het laatste Avondmaal.

De vier Evangelisten.

De boodschap des Engels aan Maria.

De hemelvaart van Maria.

De H. Augustinus, met eene non voor hem geknield,

aan wier voeten het wapen van Assendelft.

De overige versieringen bestaan uit fraaie beginletters

bij den aanvang van elk gedeelte van het kerkelijk

jaar; zij bevatten voorstellingen van de Besnijdenis

van Jesus, de Hemelvaart, de H. Drievuldigheid, de

HH. Andreas, Maria en hare zuivering, Johannes de

Dooper, Petrus en Paulus, het bezoek van Maria aan

Elisabeth, Maria Magdalena, de geboorte van Maria,

de Aartsengel Michaël, Alle-Heiligen, de presentatie

van Maria. De bordures (of randen) van sommige blad-

zijden, vertoonen bloemen, vruchten, dieren, monsters,

engelen, menschen, karikaturen. Naar de opvattingen

van den tijd waarin de schilderes leefde en werkte,

staat Jesus bij de bekoring door den duivel, op den

toren van een kasteel, de H. Michaël draagt een wapen-

rok naar de snede der 14de— 15de eeuw; de duivel is

in verschillende gedaanten, maar altijd zoo afschuwelijk

mogelijk voorgesteld, eenmaal met een rozenkrans om
den arm ; de H. Drievuldigheid, als een bejaard vorst

in een ruimen stoel gezeten (de Vader) met een jongeling
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in den schoot (de Zoon) en eene duif op den schouder

(de H. Geest). Maar onze zegsman is toch vol bewon-

dering voor de nauwkeurigheid in bewerking zelfs der

kleinste figuren, de frische en schitterende kleuren, de

kracht der gelaatstrekken, en de smaakvolle groepeering 1
).

Beatrix van Assendelft rust nu zeker reeds vier honderd

jaren van haren arbeid, maar haar werk zal gewis nog

de wellust en vreugde zijn van den beschouwer.

Vita brevis, ars longa est.

Haarlem. C. J. GONNET.

1) Het handschrift bevindt zich in het Fitzwilliam Museum te Cam-

bridge en wordt uitvoerig vermeld bij : Dr. Robe/t Priebsch Deutsche

Handschriften in England. 4O. Erlangen. Verlag von Fr. Junge 1896'

s. 34-36.



DE „VERGADERINGHE DER MAECHDEN VAN
DEN HOECK" TE HAARLEM.

(Vervolg van Deel XXXV, blz. 318).

Dagelijksch leven der „Maechden".

Vrij wel kloosterlijk was dan, zooals we zeiden, de

dag ingedeeld en geordend. Alhoewel nu wat er verder

nog mee te deelen is, voornamelijk vrome oefeningen

zal gelden, zoo moet toch gezegd, dat, zoowel naar de

bedoeling van den Eerw. Overste als naar het begrip

van de Schrijfster der Levens, werken niet minder dan

bidden tot dat dagelij ksche leven behoorde. Hoe dit

bijv. „door de soo wijse, innighe, ghetrouwe leytsman

Mr. Cornelis Arentz. begrepen werd, leert ons de onder-

vinding welke Geertruydt Pieters l
) maakte. „Dese E. bruidt

Christi datelicken van haeren eersten beginsel af, was

seer iverich nae 't Goddelicke woort, welcke verlichte

innighe leeringhe een diepe inganck in haer hertgen

maeckte, ontfangende daeruut een groote zoeticheyt

ende smaeckelicheyt, ende hadt terstont wel ghewilt met

Magdalena sitten aen de voeten des Heeren, maer 't en

dacht haeren Oversten niet gheraetsaem, dat se haer

zoude geeven tot de stille rust van Magdalena, eer sij

gheoeffent hadde de H. werckelicheyt van Martha. Ende

stelden haer in 't maechdenhuys om te wesen meesterse

van de arme dochterkens, leerende haer wolle neije;

wan hiermede groot geit tot proffijt van 't huys ; maer

1) 7 9 Aug. 1625. I, 180 bis.
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dit werck gaf oorsaeck dese E. van veel patiencie ende

gelatenheyt, omdat se door dese verstroyheyt dicwils

most derven haer innighe stilheyt ende verdraghen de

moeyelicheit van den arbeyt die in de uutwendighe

wercken valt."

En Trijntgen Jans Oly, de Schrijfster, laat op meer

dan ééne plaats verstaan, hoe ook zij er niet anders over

dacht dan de Overste. Hoort eens met wat geestdrift

zij begint te schrijven over de twee zusters Maria en

Johanna Wouters 1
): „Als ick nu vorder sel coomen tot

het lof van dese twee ghesusters, en weet niet wien ick

van beiden meest sal prijsen ; is't dat ick vooreerst sie

op haer uutwendighe begaeftheit, sij waren t'samen

schoon van aenschijn, fray en groot van statuer, zeer

vriendelick en aenvallich van conversatie, leevendich en

wacker van maniere, ghetrou als gout in de dienst

haers naesten, vlijtich ende naerstich in haer hantwerck,

sober voor haer selven. Desgelijks hadden t'samen een

kloeck verstant, een vaste memorie, een goede volmaeckte

wil, een getrouwe liefde soo tot Godt als tot haeren

evennaesten, een uutvloeiende affectie tot de glorie Gods

ende tot dienst van haeren evennaesten ; 't was of de

eigenliefde gheheel in haer doot ende te niet was, want

men vont tot genige oorsaecken of gelegentheit dat dese

[zich] in 't minste vertoonde, jae ook een voncxken in

in haer ghelaten hadt. Door welcke verstorvenheit ende

groote begaeftheit dese vercierde bruiden Christi bemint

waren bij guesen en Catholijcken, bij rijken en armen;

de burgemeesters en treffelicste rijkdoom waeren dese

bij geëert ende bemint, alsof sij geweest hadden over-

treffelicke rijcke dochters ; sij waeren soo genuechelijck

in haer conversatie, zoo vriendelick inhaer medespreecken,

i) Maria 7 9 Oct. 1624, Jannetgen ~ 21 Febr. 1609. I, 123— 31.
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ondermengende dien met geestelicke propoosten, also

dat se de menschen al soetelijcken tot het geloof, tot

kennisse van haer gebreecken ende tot de duecht trocken,

eer dat sij 't dikwils selfs wisten. Wie soude het al

cunne beschrijven, hoe menich ketters hart sij hebben

verlicht, hoeveel sondaers tot kennis ende beternis ge-

bracht, hoeveel bedroefde hartgens vertroost, hoeveel

vvereltsche hertgens tot Godt ghetrocken, hoeveel trage

verwekt tot de devotie en H. oeffeninghe, hoeveel arme

weeskens ende desolate menschen gheholpen, jae 't was

of sij alle menschen al in al gheworden waeren."

„Dese twe gesusters souden wij oock wel moogen

ghelijcken bij de twe ghesusters daer ons af schrijft den

H. Evangelist Lucas, te weeten Martha en Magdalena,

want, alhoewel sij t'samen hadden alle die voorgenoemde

begaeftheiden, soo hadde den eene, te weten Johanna,

noch een overgrote trek met een sonderlinghe gaef van

innicheyt, soo ghij, wil 't Godt, sult hooren."

En niet minder bewonderend schrijft zij over de ge-

zusters de Wit 1
): „Haesgen Jans gaf haer tot het leeven

ofte de werckelicheyt van Martha, ende de outste Trijn

Jans tot de innighe stilte van Magdalena". Haesgen „was

clein van verstant maer iverich van geest, bestedende

haer ponden ofte gaeven seer wel, hebbende een clein

ghevoelen haers selfs, opneemende waer zij conde die

verworpenste wercken ; men soude niet geseidt hebben

dat se van soo treflicke ouders was, droech haer soo

clein als een arme dienstmaecht, jae, als sij woonden daer

i) » Van een treffelick gheslacht van welghestelde borgers van Haerlem
;

de vader was ghenaemt Jan de Wil, ende de moeder Haes van Paenderen;

de vaeder was rentemeester van de Bosschagie; sij woonden in een

heerlick huys en hielen groote staet," enz. »maer door 't belech" en

door »de Calvinisten" werd het wel anders. Haesgen *j* 28 Juni 1620;

Trijntgen -j- 26 Aug. 1625. I, 186— 92.

25
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een dienstmaecht was, wiesch sij de vaeten, schuerden

de ketels, nam de goot op, jae geen werck was haer te

verworpen ; was verblijt als men 't haer lieten doen.

Desgelijks ginck sij oock in de huyskens van de arme

menschen ende de arme maechden, om die schoon te

maecken, de cleederen te wasschen, oock den Tempel

des Heeren te reynighen, ontsiende haer geen arbeydt

in dien, hoe stoffich ofte moeielik 'tselfste was. Dat

men niemant soude hebben durve verghen mocht men

haer toe neemen, was overal in de eerste ende de leste,

doende 'tselfde met sulcken levendighen affectie ende

vermaeck alsof zij te bruyloft ginck, vertoonde sulcken

vroolijcken weesen dat het een ghenuechte was te sien

;

hoe vermoeyt sij was, jae bijnae al dansende, als sij 't

houtwerck schuyerde ofte de matten clopten, deede zij

hetselfde. Men mocht haer geen blijder tijdinghe brenghen

dan als haer ghebootschapt werden, dat zij eit voor de

Bruydegom ofte de H. Kercke zoude doen van schueren,

wasschen, bootschappen ofte eit anders. Desgelijks was

sij oock zoo vlijtich tot haeren Biechtvaders dienst, haer

gheluckich reeckenende dat se dit mocht doen voor den

Propheet, soo noemden zij haer Oversten, ofte voor de

buysgens x
), verstaende daerbij de arme menschen." En

toch was zij, zoo hooren we weer verder „niet alleen

een werckende maer oock een biddende maecht. Ghe-

meendelicke was sij de eersten op de kerck, al staende

vroech voor de duere, verwachtende dat zij noch soude

opengaen, ende pleech te hebben een soet spreeckwoort

seggende : Dien de eersten is op de kerck, wert van

den Bruydegoom aengesproocken : zvellecoom mijn alder-

liefste ; de twede seydt hij wellecoom, en teghen de derde

:

i) Buysgens is speelnootjes. Oudemans: Middel- en Oudnederlandse]!

Woordenboek.
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bent ghij daer; die daernae coomen [zegt hij] niet met

allen !) ; waermede sij te kennen gaf, hoe aenghenaem

het den hemelschen Bruydegoom was, dat sijn Bruydt

iverich is om de eersten te wesen in 't ghebedt."

Van de andere zuster Trijntgen Jans wordt ook gemeld,

dat zij was „seer devoot, comende ghemeendelick van

de eersten op de kerck ende ginck van de lesten daer

wederom af, brengende haer meeste tijt over met innighe

devotie, want al hadde zij van 's morgens vroech tot

den middach toe op de kerck gheweest, en was noch

haer lesen niet af, doordien sij also in Godt verslonden

was dat se haer soo langhe niet mocht uutkeeren." Als

de Schrijfster echter nog verder heeft vermeld, dat „een

gheheelen dach haeren geest aen Godt ghehecht was",

en dat zij „van Godt ontfangen hadt de gaef der tranen",

dan volgt zeer opmerkelijk: „Hierin was dese oock on-

gheordineert, dat se alle dingen met het ghebedt wilde

beslechten, sonder te ghebruycken eenighe uutwendighe

middelen, als bij ghelijckenis, wanneer daer questie was

onder haer vrienden of met eimant, wilden -) dat al met

het ghebedt remedieren, zonder te ghebruycken eenighe

uutwendighe middelen, latende het uutwendich sonder

behoorlijcke sorchvuldicheyt zoo los heengaen ; waeruut

dickmael quam groote turbatie; 't geen met een cleine

uutkeer soude hebben wesen te remedieren, 't Gebedt is

wel goedt ende de sekerste uutvlucht van een Bruyt

Gods, ende oock prijselick als 't met een gheordineertheyt

gheschiet, maer daer alleen op te bouwen is misprijsselick,

als men aen deze bemerkt heeft."

Verlangt men nog meer vurige bidsters te kennen ?

Giertgen Ysbrants 3
) was „sonderling 4

)
genegen tot

i) Niemendal. 2) Wilde zij.

3) •{• 23 Nov. 1593. I, 9. 4) Bijzonder.
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innicheyt, soodat se dicwils van 'smorgens te sessen tot

'smiddachs te elven was in de kerck, jae geen arbeyt

of versterving soude ontsien hebben om te coomen tot

een innige vereneging met haer hemelsche Bruidegoom."

Van Lijsbet Thonis 1
) hooren we: „Tot en teken van

haer viericheit des geest waerdoor sij lichtelick die uut-

wendige coude konde verdragen, zoo is 't eens gebuert

dat se een hele nacht hadt wesen bidden in de kerck

('t geen om haer Godsvruchticheyt dicwils haer gecon-

senteert worde), sonder vier in sulcken geweldigen kouwe

te gebruicken, zoo quam de kosterse 's morgens vroech

in de kerck nae haer sien, sorgende 2
) dat se bijnae

vervrose soude sijn van cout; liet dese haer handen

voelen, waren soo warm oft bijnae somer gheweest hadt.

Sij oeffende haer veel in innige gebedekens, knielende

dicht bij den Outaer ; als haer geseidt worden dat se

wat van 't Outaer soude leggen, gaf tot antwoort : ick

koom van ver, ick moet naebij sijn. Een groote devotie

hadt se ook tot de Prieterlicke benedictie, was seer ver-

huecht als sij dieselfde mocht genieten." — Trijntgen

Baertes 3
) was also vierich in 't gebedt, dat se een heelen

H. dach meest was in de kerck, soekende dan te ver-

halen 't geen haer op werckedagen niet en mocht ge-

bueren." — Cornelisgen Pieters •*) was gheordineert ende

bijblijvende in haer oeffeninge der meditacie zoo 's morgens

als 's achternoens, ende soude het om geen merckelick

verlet van wasschen of andersins het achtergelaten hebben,

ende als 't gebuerden dat sij geensins tijt over dach

konde krijgen, zoo nam sij den nacht daertoe te baet

en soude niet in haer rust ghegaen hebben voor dat

1) f II Febr. 1597. I, 13.

2) Bezorgd zijnde.

3) t 15 Aug> 1604. I, 30.

4) -j* 22 Mei 1605. I, 32.
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haer leesen af was, soodat in 't midtsen van den nacht

men haer noch wel vont in 't gebedt. Ende al waert 't

dat se veel tentacie leet van den helsen viant wesende

in 't gebedt, en als sij soude gaen te kercken (worden

zoo beladen alsof sij een sware sak met kooren op haer

schouderen hadde te dragen, alsoo dat se besweet en

vermoeit aenquam) niettemin en liet daer niet om achter,

maer daer gecoomen zijnde was dan sorchvuldich om
haer hert te vervullen met het Goddelicke woort ende met

devotie haer geest met Godt te verenigen." Eindelijk

Eeltgen Sicxtus !), „welcke was een rijcke edele dochter

uut Vrieslant buiten Franeker, was een sonderlinge 2
)

biddende maecht ; nacht en dach haer in 't gebedt

oeffende, met sulcken langduericheyt dat sij wel seven

uren aeneen op haer kniën sadt en badt." — Ook nog

aardig gezegd van Brechjen Willems 3
) : „Sij was vroeg

en laet op de kerck : een cieraet van dien. Vierich in 't

gebedt, onderhiel met devotie haer getijden, rosenhoetgen

ende andere gebeden, soodat van haer wel mach geseit

worden : wijst mijn een bidden t mensen, ick wijs u een

H. mens."

Van verscheidene vrome oefeningen, die toenmaals in

gebruik waren, komen we nog te hooren. Beginnen we

met die van het Lijden des Heeren.

Een der Levens, welke met meer bijzondere be-

wondering geschreven zijn, is dat van Jannetgen Dircks 4
).

Als de Schrijfster wat „perticulierder coomen" wil „tot

haer merckelickste duechden", gaat zij haar „gelijcken

bij den H. Johannes Evangelist, wiens naem zij voerden

ende een singuliere devotie toe hadt, soeckende zijn

i) f 5 Juli 1609. I, 33 vo.

2) Bijzonder.

3) f 30 Sept. 1646. III, 325 vo.

4) f 28 Januari 1636. II, 273 vo.
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H. leeven nae te volghen, vvelck [zij] oock als in een

levendich beelt vertoonde, sooveel haer naetuer ende

roep medebracht." En dan luidt het J
): Maer de grootste

getrouicheit heeft den H. Johannes bewesen onder

't Cruis. Soo dese was haer hertgen een berch van

Calvarièn, daer se geduerich op celebreerden 't lijden

Christi ; ende alle die misterie van dien ; hadt 't selfde

soo levendich in haer alsof se daer tegenwoordich geweest

hadt, met haer oogen gesien, ore gehoort. Alle boecken

die spraken van 't lijden Christi dien doorlas sij, maer

principael 't bondelkefi van mirre, ende den berch van

mirre. Dit was of sij 't ingedroncken hadt, nam hieruut

veel devote gebeden ende innige aspiratie .... Alle

daeghen oeffende sij haer in een van de seve woorden ....

Dese oeffeninge hadt sij niet alleen in haer meditatie

oft speculatie, maer verwecten daertoe haer affectie om

't selfde te bewercken, als d'oorsaken quamen, in welcke

persoon sij haer van dien dach voor den lijende Salich-

maker gestelt hadt." — Van Giertgen Dirks ~) hooren

we, dat zij „hadde voor haer ghenomen vijftien jaer

lank te lesen dageliks hondert Pater nosters en Ave

Maria ter eeren de droppeltgens bloet dien haer Salich-

maker ghestort hadt." — Ook Cniertgen Dirks s
) had

deze zelfde oefening, terwijl zij ook „langhe jaeren

onderhouden heeft die Jerusalemsche pelgrimaedje, met

grote innicheyt ende devotie tot het leste eynde haers

leevens toe." We lezen ook van eene „sonderlinghe

devotie tot de jaeren van dertich tot drie en dertich in

wekken haer heemelschen Brudegom 't meeste werk

van onse salicheyt ghewracht hadt" *).

1) II, 278 vo.

2) -j- 10 December 1633. II, 159.

3) f 8 December 1647. III, 200 v°.

4) Leven van Claesgen Wouters van der My, -|- 24 Juli 1625. III, 412 <
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Het merkwaardigste evenwel is wat we vermeld vinden

over de oefeningen door Grietgen Jans Quispel 1
) onder-

houden. „Seer gelijk sijnde de H. maget S. Geertruidt

van Elisben in Duitslant, wiens boek sij dicwils las,

ende die oefifeningen in haer hart prente. Ende alle

sermonen die sij voorgaende ghehoort hadde, geestelicke

boecken dien sij las, stichtige exempelen dien sij zach

waeren haer al een beholp in dese H. oefïfeninge. Sij

was als een zuiver beyken dien overal de honich weet

uut te suigen. Haer oefifeningen invvendich worden metter-

tijt soo vloeijende, overvloedich en menichvuldich, dat

sij met geen pennen sijn te beschrijven noch niet te

bewoorden, jae niet na te dencken (van andere) ; nochtans

dese menichvuldicheyt was in haer eenvuldich, soo

volgende nae malkandere als 't cijfifergetal volgt achtereen.

Hiertoe was haer een groot behulp dat sij hadt soo

stillen memorie, geen gebrek hebbende van verstroytheyd

der gedachten ; dat sij voor haer nam bleven haer ge-

dachten bij : een kloek verstant, terstont een ding be-

vattende : een vierige liefde, en levendige affectie : ende

soete smakelicheyt in Godt ende Goddelicke saken. Bij

exempel, sij hadt voor haer oeffeninge genomen onder

't Sacrifitie haer te oefifenen in de Seven woorden dien

onsen Salichmaker gesproken heeft aen de galge des

cruis. Eerst con sij dees gemackelik uutkrijgen in de

Mis in en half uerken ; daernae hadt sij wel een uer

werk, jae nae wel twe uren (niet dees nam mediterent-

gewijs maer biddende soo voor haer selven als voor

haer naesten). Desgelijks hadt sij de uren genomen

tusschen nacht ende dach van Pater Makenblij, eerst

soo sij in 't boecxken stonden ; achternae begon de

geest Gods daer soo in te vloeijen, dat men daer wel

I) f 25 Maart 1638. III, 284 vo.— 286.
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seven vellen soude van doen hebben om de vierentivintich

uren in te beschrijven ; ende dese oeffeninge onderhiel

sij nach en dach, ende als 's nachts door den slaep

enige uren gepasseert waeren, haelden dat nae wederom

in. Ende dese oefifeninghe heeft sij meerder als een dosijn

jaeren onderhouwen gestadich. Alle ure H. patronen.

Op de vijf wonden van haeren gebenedijden Salichmaker

hadt sij sulcke sonderlinghe innige oeffeninge ; dees nam

sij gemeendelick als sij op haer hantwerk sat, ende

daer keerden sij haer dan mede in haer zelven tot

zuiveringe van haer gebreken, tot verwinninge van haer

geneichelicheden. Ende op eiken wonde hadt sij twe

H. dien voor haer baden. Als ook op eiken tientge

van haer vrouwenhoetge hadt sij eenighe duecht daer

sij om badt, ende daerbij eenige H.H. door wiens gebeden

de haeren crachtich mochten zijn. Sij conde, sittende

op haer hantwerk, wel vijf vrouwenhoetges aeneen lesen,

elk met puntges op eiken Ave-maria, als een van de

passie oft lijden Christi : O alderbedroefste Sone Gods

etc. ; een van de liefde : O Jesns mijns /tertsen lief

;

van de Moeder Gods: lek groet u gesloten paradijs

;

een van S. Augustijn : O barmhertige Heere weest mijns

genadich ; van de geboorte Christi: Alle Engelen

Archangelen". . . . Dan hadt sij noch de Cruisgank van

vijftig Pater-nosters, daerop elke vijf de principaelste

misterie van de passie Christi ; dede dies gemeendelik

eens ter weke, of wel meerder alsser enige sware saken

waeren voor haer selven oft andere daer sij van Godt

gaering in verhoort was. Dese duerde wel een uere."

Over den Cruisgank vernemen we meer in het Leven

van Lijsbet Pauwels Houwaert l

) „die ook heeft inge-

i) -j- 28 Oct. 1643. III, 89 vo. Zij had broeders in Gent wonen.

Zie Bi/dr. XVIII, 106, en boven blz. 313.
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bracht in de vergaderinge de Cruisgank, soo dien te

Gent doen in gebruik was, latende de boecxkens drucken,

beeldekens schilderen. Dit dede se in een ouwe schuer

daer 't nat en de windich was, maer om de ruimte

daertoe bequaem. Daer veel maechden met devotie haer

bij voechden, veel lichten ontstoken worden. Als ook

ommegang dede van de vijftien misterie van 7 rosen-

kransgen, daer se alsmede gebeden ende beeldekens

toe hadde; dede 't selfde ter eeren de Moeder Gods

hoge Lievrou negen daghen aneen, alle Lievrouwen

dagen; dicmaels saterdaechs. De Cruisgank alle Vrijdachs,

in de vasten ook wel 's woensdaechs, negen dagen

aeneen op den tijt als men 't te Gent dede. Hadde

eimant een sake daer sij 't voor begeerden gedaen te

hebben, was terstont bereyt, als sij maer een mensch

of twe hadt dien 't met haer dede om te antwoorden.

Elcken ommegank duerden een uer; dede 't selfde met

soo grooten liefde ende innicheyt dat de herten tot

devotie verwekt worden dien daerbij waeren. Swack

wordende, of alsser geen gelegentheyt was in de schuer,

dede het dan in haer camer. Welcke devotie is seer

verspreyt in Hollant in verscheyde plaetsen."

Nadere berichten ontvangen we nog, als over het

Friesche klopje Wiggertgen (Trijn) Lieven *) geschreven

wordt : „zij hadt haer woninge in de huysinge aan de

schuer. In de schuer stondt een outaer, waarop stondt

een beelt van de H. Moeder Gods, alwaer veel devotie

van de maechden in de vergaeringhe bij geschieden,

soo van de Cruysgank als van de rosencrans van de

H. Moeder Gods; daer de principaelste aenvoerster van

was de Godsvruchtige maeget Lijsbet Pauels ; ende dese

liet haer daer meest altoos vinden." En van Styntgen

i) -j* 6 Maart 1649. III, 233. Zij had S. Catharina tot vormnaam gekozen.
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Picters J
) wordt nog gezegd dat zij „hoe lang de kerk

duerden, hoeveel sij las en badt, was altoos even bereyt.

Tuys comende, alser dan weder andere geestelicke oeffe-

ninghe waeren van de Cruisgank ofte ommegank van

de vijftien misterie van de roosekrans ter eere de

H. Moeder Gods .... overal was sij met liefden ende

devotie bij." — Annetgen Barents 2
) „lach lange tijden

aeneen in de kerck op hacr knieën, ende las dickwijls

V cruisgebedt met uutghereckte armen'''

Boven werd ook gesproken over de Jerusalemsche

pelgrimaedje,. Iets naders wordt nog dienaangaande be-

richt, dat Anna Claes van Arres 3
)
„met de maechden

in geestelike pelgrimadje nae Jerusalem voer. Dat deden

se veel jaeren achtereen met grote devotie" ; alsmede

dat Areiaentgen Dirks van der Wiel 4
) „noch 's avonts

te voren 5
) haer oeffeninge las van de Jernsalemse reys

/sij voer mede die geestelicke pelgrimaedje) ende hadt

daer grote devotie toe."

Aefjen Jacobs 6
) was een „sonderlinghe liefhebster

van de H. Moeder Gods ; ende dat te meerder doordien

sij op den feestdach van de M. Moeder Gods alhier te

Haerlem was ghecomen, also haer eerste beginsel door

de Moeder Gods ontfangen. Ten tweden in soo vollen

resolutie zijnde om de vergaeringe te verlaeten, op de

Moeder Gods avont dat wederom gebroken. Hierom

stak se alle jaeren op den feest van de Moeder Gods

hemelvaert een caers op, op den Outaer, vererende haer

Moeder van wien sij haer begin ontfangen hadt, in haer

voortgank bewaert, en in haer uutersten aangeroepen

heeft, also dese subitelick overvallen worden met een

grote siekten ende beroertheit, aen welcke sij stirf."

I) f 15 Sept. 1649. III, 110. 2) -}- 22 Sept. 1624. I, 116 vo.

3) f 26 Nov. 1645. III, 163. 4) f 12 Maart 1623. III, 307 \0.

5) Dat is vóór haar sterven. 6) f 26 April 1634. II, 213 vo.
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Als een eigenaardig teeken van vasthoudendheid

aan de overlevering der katholieke tijden moet hier

vermeld worden, hoe Grietgen Jans Quispel 1
), seer

dicwils besocht de seve kercke oft capele dien te Haerlem

gesticht gheweest hadden in de eere van de H. Moeder

Gods ; als namentlik de kercke van Bakenes ; de tweede

op Bakenessegracht dicht bij de vest of S. Jans poort;

de derde voor aen 't bagijnhof over S. Jans kercke

;

de vierde in de Camp ; de vijfde aen de lange bruch

bij 't waterpoortge daer men nae Leijen vaert; de

seste bij de Japijne bruch in 't clooster van de vroue

Marissen oft ons Lievrou op de vijftien trapies; de

sevende in de kerck van 't closter te Sijl. Dit dede sij

mede op haer hantwerk, settende een beelt van de

H. Moeder Gods voor haer met enige beelde van H.H.,

soo levendich als of sij de H. Moeder Gods daer tegen-

wordich gehadt hadde, gesien en gesproken."

Wat den Rozenkrans aangaat, Weyntgen Pieters 2
) die

gesteld was om de dochterkens van het Maagdenhuis

„de cunst van 't speldewercken" te leeren 3
) „las ook

werkedaechs, hoeveel sij te doen hadt, met innicheit

haer getijen, ende dageliks drie rosenhoetjes op haer

hantwerk." En Lijsbet Jans Ban 4
) „eerde ordinaris

dageliks de H. Moeder Gods met twe rosenhoetjes,

i) Boven al genoemd Blz. 393. Haar vaders vader »was een oprecht

Catolyk man, daerom in de trubbele tijt om sijn gheloof in sijn duer

zoude opgehangen geworden hebben van de ketters, tenwaer saeke

daer goede menschen geweest hadden, dien hem verbaden, mitsdien

hij vaeder was van twalef kinderen. Hij was boven maeten devoot,

veel in de kerck te minderbroers dicht bij den üutaer veel stotende

oft quispelende 't selfde, ende dat uut liefden ; waeraf hij den naem

kreech van quispel ende sijn kinderen ende kintskinderen en naecome-

lingen desen naem behouden. III, 274.

2) f 29 Jan. 1633. I, 304.

3) Zie Bijdr. boven blz. 292.

4) f 9 Juni 1647. III, 179.
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altoos een op haer knién en 't ander op haer hantvverk.

Haer gebedt ende lesen was nimmermeer uut; altoos

was haer daertoe den tijt te cort." En verder : „Behalve

de rosenhoetjes dien sij las op haer hantwerk, las alle

dagen 's morgens een op haer kniën, alsdan belet hebbende

oft door den dach, en soude niet in haere rust gegaen

hebben 's avonts, of dat rosenhoetgen most ghelesen

sijn." — Trijntgen Pieters 2
) „langs de straet gaende was

neder-geslagen van gesicht, lesende onder wege als zij

van de eene plaets op de ander gink haer roosenhoetjen

;

een geheelen dach, als zij enich leech tijt hadde, hadt

dese haer gesette gebedekens te leesen, zoodat sij nimmer-

meer ledich was."

Eene zeer eigenaardige vrome-oefening leeren we kennen

van de al meermalen genoemde Grietgen Jans Quispel

:

„Sij hadt veel jaeren [dat] sij haer selven presenterden

om de dienstmaecht te wesen van Bedtlehem (te weten

in de vergaderinge hadt de E. macht Maria Craenhals

voor een Godtvruchtich gebruik dat sij, navolgende die

goede gewoonte van de clooster-bagijntes, dien in den

Advent maecten een geestelik Bedtlehem van iets te

lesen daertoe geordineert, nam dan veel maechdekens

in de vergaederinge dien daer devotie toe hadden mede

te hulp; swak wordende en out verveelden haer dese

werkelicheyt ; als ook tegen Vrou-lichtmis menichte van

rosenhoetjes tot de mantel van de H. Moeder Gods) 2
).

Soo nam sij dat aen, gink door den hoek bij geestelik

en waerlick, jonk en out, wist dat met sulken devotie

ende levendicheyt des geest aen te dienen, dat een

iegelik met grote devotie aennam en [zij] ettelike duysent

1) f 5 Maart 1611. I, 41.

2) Denkelijk volgens het boekje: Onsei liever vrouiven mantel. Leiden.

1498, dat voor alle weekdagen gebeden bevat, afgewisseld door Ave

Maria's.
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rosenhoetjes kreech dien daer met devotie gelesen

werden." — Van Katryn Wouters 2
) wordt verhaald,

dat zij „haer waerlicke vrienden wist te verwecken tot

geestelicke oeffeningen, als om 't Kindeken Jesus een

Betlehem te maken, ende tot ander devotie gebedekens."

Moeten wij hier denken aan een Kerstkribbetje; of is

er alleen spraak van gebeden ? Het laatste lijkt wel het

waarschijnlijkste."

Over het gebruik van gewijde kaarsen vernemen we,

dat Neeltgen Jans 2
) „alhoewel sij niet veel gebenedijt

was in tijtelicke middelen, nochtans versparende

was van haer nootdruft oft geit 'tgeen zij enichsins

mocht ontberen, kocht daerom wasse kaersgens dien zij

ter eeren de H. Moeder Gods ende haer H.H. Patronen

en Patronersen opstack. Was oock de eerste dien [aan]

't beeldeken dat ghemaect was van 't kout van Scherpen-

heuvel (te weten de H. Moeder Gods met het soete

kindeken Jesus op haer arm) liet maken silvere vergulde

kroontgens, dat stont op 't Outaer in dese vergaderinge

;

waermede sy haer B. V. verhuechden ende haer mede-

susters stichten, als zij bemercten de devocie van dit

arme maechdeken." En Catrine Gijsberts Poelenburch ;5

)

was „beneffens haer soberheit en suinicheyt over haer

zelven, seer milt ende lyberael tot de glorie Gods. 'T en

was nau te tellen hoe veel lichten zij in een jaer opstak

ter eeren Gods ende van zijn H.H. die haer Patronen

of Patronersen waeren; ende dageliks als sij in haeren

huyse bij haer zelven haeren devocie hiel, so branden

zij een of drie lichten." Eene andere devotie had Aechgen

Jans 4
) die „in haer camer met een brandende waskeers

t 5 AuS- l6°2
- Ii 2 7-

2) f 31 Maart 1 63 1 . I, 48.

3) f 7 Juli 1625. I, 171 vo.

4) f JÓ Maart 1634. II, 174.
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aldaer de seeven kercke besocht." Ook Maritgen Claes !)

was „seer devoot tot de HH.; soude wel alle weken een

caersgen opgestegen hebben ter eren der HH. Gods

maer most haer goede begeerten derven mitsdien sij

die middelen niet hadt." Eene andere ~) „stak alle Apostel-

dage op den Outaer een kaersie ; verwecte anderen

dat sij 't mede deden."

Eene liefhebster van bedevaart treffen we aan in

Lijsbet Jans Boggen 3
), die „vol was van H. oeffeninghe

en devocie, besocht veel H. plaetsen, dede veel bevaerden,

liet veel sacrificiên opofferen ende ghebeden storten

;

hadt veel waerdighe treffelycke boecken en veel devoci-

schilderiën ende beelden. Van jonks aen seer devoot in

de kerck. Also de kerck op ten hol 4
) doen noch catholijck

was, soo hadde sij verkreghen van de costerse de slotel,

dat se tusschen tijden mocht gaen in de kerck als

't haer beliefden. — Neeltgen Isbrants Dob 5
) kwam zelfs

op eene bedevaart die zij deed, in Antwerpen te over-

lijden, gelijk met eenige uitvoerigheid verhaald wordt.

„Hoe groote begeerten zij hadde om in Brabant te

woonen, nochtans als sij wiste sulks de wille van haer

Oversten niet te sijn, verstierf haer zelven daerin. Ende

achternae tot een ghelycheit ghecomen zijnde, heeft

van haer leste Biechtvader Mr. Joost Cats consent ghe-

kreghen, dat se in Brabant soude vaeren om de H. Moeder

Gods te Scherpenhuvel te besoecken. Dan soo haest

zij t'Antwerpen quam op Pinxter-avont, gink terstont

veel kercke besoecken ende biechten ; worden 's nachts

overvallen met een svvare subyte siekte. Sijnde in 't schip

1) y 4 April 1637. II, 347 vo.

2) Lev. v. Lijsbet Jans Ban, y 9 Juni 1647. III, 180.

3) f 21 Dec. 1625. I, 203 \o.

4) Het Bagijnhof.

5) f 12 Juni 1620. I, 369.
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met haeren gheselschap, overmits 't leste jaer was van

de Treves 2
) : soo was daer soo veel vreemt volk, dat

er naulicks plaets in de herberch waer te krijgen, soo-

dat se hierom in 't schip waeren gebleven ; maer Godt

dien de sijne niet en verlaet, also dese ende oock haer

ouders veel liefde bewesen hadde om de pelgrims te

ontfanghen, heeft Godt ghevoecht, dat bij haer ghecomen

is de Godtvruchtighe maecht Maria Willems, een van

ons eigen maechden deser vergaederinghe, dien doen

ter tijt t'Antwerpen was ghelogeert in 't huys van

menheer Johannes Hemelaer, canonik van ons Lievrouwen

kercke, een gheboren Hollander uut Schravenhaghe. Dese

E. dienaer Gods, maer simpel gebeden sijnde van de

voornoemde Maria Willems, heeft terstont gheconsenteert

dat men dese sieke maecht Neeltgen Isbrants soude

brengen in zijn huys ; alhoewel sijn E. niet en kende

haer persoon ofte gheslacht, niettemin door een God-

delicke liefde beweecht sijnde, droech daervoor sulcken

sorch als of 't sijn eyghen suster gheweest hadde ; ende

alhoewel zij meestentijt hadde een raesende siekte,

nochtans als zij een weinich bij haer verstant waer, was

soo claer in haer biechten en toegekeert tot Godt, dat

de Pater dien haer biecht hoorden van de Societeyt een

goede ghetuichenisse van haer conscientie gaf, ende uut

haer mercten, dat se een treffelick Oversten hadt ende

in een goede beleydinge gheregiert was .... Is in ons

Lievrouwen kercke begraeven, besyden 't choor van den

soeten naem Jesus".

Van onze vaderlandsche bedevaartsplaats van O.L.V.

ter Nood bij Heiloo wordt, jammer genoeg, slechts even

in het voorbijgaan gewag gemaakt, als er verhaald wordt

:

„Soo ist ghebuert op een tijt datter sommeghe maechden

[) Het Twaalfjarig Bestand.
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uut den hoek te bevert ginghen nae een plaets genaemt

ons lievrou ter noot bij Alcmaer.- Comende voorbij 't

huis te Marcet, bij gheval soo was men vrou voor de

door. Siende de maechden maekten daer kennis mede

;

hoorcnde dat se uut den hoeck quamen, versocht dat

haer staetdochter Margareta eens mocht comen in den

hoek om de H. middelen te sien, te kennen gevende

haer goede begeerten" 1
).

Er bestond een Broederschap van de HH. Willibrordus

en Bonifacius, door een onzer Apostolische Vicarissen

opgericht. Over de verplichting daaraan verbonden staan

enkele bijzonderheden vermeld in het Leven van Claertgen

Heyndriks 2
), voor wie een der middelen waardoor zij

tot den maagdelijken staat getrokken werd, geweest was,

dat „sij haer liet inschrijven in de broederschap van den

H. Willibrordus en Bonifacius, alwaer sij de belijdenisse

van haer gheloof dede onder 't Evangelyboek bij den

Priester, mitsdien die in de broederschap waeren eens

ter week mosten vasten, alle daeghen de litanie leesen,

ter maente een aelmis geeven. Terwijlen dese belijdenisse

geschieden, werden also beweecht, dat se een propoost

maecten om de werelt te verlaeten ende haer gheheel

te geeven tot den dienst Gods in de maechdelijcke

zuiverheit." Dezelfde maagd had ook „grote devotie tot

5. Bavo d'H. patroon van de stadt, druckende sijn

H. exempel vast in haer memorie."

Nog vind ik gewag gemaakt van eene vrome oefening

die als volgt beschreven wordt 8
). „Also daer een Godt-

vruchtighe ghewoonte was onder die vergaederinghe dat

se alle maenden hadden elk eeti sonderlingJie Heilich,

wiens feest in die maent quam, neemende ter eeren die

i) Leven van Marg. Gijsbert Grauerts, die «staetdochter" was bij

de katholieke Edelvrouw op het kasteel Marquette. f 1 4 Juni 1633, I, 283.

2) f IO Dec. 1633, II, 146. 3) I, 378.
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Heilich voor, eenighe ghebreecken te verwinnen en duecht

te oeffenen, soo haer te kennen ghegeven worde in elk sijn

briefken ; 't geen sij, zonder te weeten wat Heilich oft

oeffeninghe het zoude wesen, haer van der geestelicke

moeder (ook onbekent in sijnde) gegeeven werde. Ten

einde van de maent ondersocht elk zijn conscientie om
te weeten hoe zij haer al in der oeffeninghe ghehadt

hadden ; bevindende iet contrarie ghedaen, sprake daervan

haer schuit, elk in sijne perticuliere vergaderinghe" !).

Dat de Maagden bij hare vrome oefeningen een vlijtig

gebruik maakten van stichtelijke boeken spreekt wel van

zelf, maar wordt ook door verscheidene plaatsen der

Levens bevestigd. Zoo „hadde Maria van Craenhals 2
)
grote

devotie tot ouwe boecken, maekten kennis an de cloosters-

susterkens om dien van haer te coopen, spaerden geen

geit daeraen om dien met menichte te coopen ; dede se

dan wel weder een ander over, soodat die geestelicke

H. boecken dien in een vergaeringhe waeren wederom

in 't openbaer quamen, en veel vruchten door geschieden
;

las daer veel in, wist dicmaels sulcke innige pittige

lecringe uut voort te brengen, dat haer medesusters ver-

langden als sij wat soude verhaelen van geestelike leeringe,

waeren daeruut versterkt en vermaekt ; wist het pit ende

merch uut de boecken te soecken ende af te tekenen.

Desgelijks was sij devoot tot H. beelden dien in hoecken

verborgen lagen ; dien gebroken en ontschildert waeren

socht sij op niet alleen in haer stadt, maer, met consent

van haer Oversten, trock in een andere stadt, bracht

menichte van H. beelden in 't openbaer, liet dien maken,

i) Het Bisschoppelijk Museum te Haarlem bewaart nog een paar

van zulke briefkens, bijv. De II. Theodosius Bel. 1 1 Jan. Afbeelding

in kopergravure. Gest. i. h. jaar 529. IJverig zijn. Gebed. Bid voor

die traeg zijn. In hs. : Antje Andries. Achterzijde : kort levensbericht.

Onderaan : twee schriftuurteksten. 2) f 26 Maart 1640. 111, 32.

26
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vergulde, schilderen, spaerden geen geit daeraen, de

sommegen vercopende d'andere wech schenckende, al

om ter eeren Gods ghebruickt te worden, soo datter

bijnae geen Priester waer in de stadt (welk van geen

middelen was) oft hij hadde van haer devote beelden op

sijn Kercke oft Outaer." — Vooral Jacopgen Pieters *)

„wist in alle cloosters ende geestelicke plaetsen te soecken

ofte te doorvraegen oft zij geen treffelicke innighe boecken

en hadden, en spaerde geen geit om diezelfde te. krijghen

ofte te laten schrijven, noch en ontsach haer geen arbeyt

om selfs te schrijven met haer eygen hant, soodat se

haer eeten ende slapen voor een deel daer oock om liet,

jae, nam haer tijt soo nau inwaer, dat als zij zat in de

winkele (want haer ouders hielden comenie) om de lieden

bescheyt te doen, in de lege tijt dien se also steels-

gewijs hadt, schreef verscheide boecken en geestelicke

leeringe
;

jae, haer meeste schrijfboecken heeft se also

ghekreeghen". — En „de maechden, die Giertgen

Freriks 2
) veel quamen besoecken uut liefden, vonden

se altoos lesende, omcingelt sijnde met veel devote

boecxkens".

Ik vond ook verscheidene van die boeken genoemd.

Vooreerst vernemen we, dat Lijsbet Jans Backer 3
) zich

voornam „met haeren familiaersten geestelicke mede-

suster te doorleesen de H. Schrifttier, om de prince-

paelste geestelicke punten daeruut an te teeckenen,

opdat sij haer daerin soude moogen oeffenen." — Maritgen

Tonis 4
) vermeerderde door de leeringe van twoort Gods

van daeghe tot dage in Goddelicke wetenschap ende

kennisse. 'T heele jaer wist se d'Evangelie op de Son-

daghen ende H. daeghen van buyten". — En Trijntgen

I) f 18 Mei 1626. I, 226 vo. 2) f 8 Aug- l642. III, 50.

3) f 2 Juli 1614. I, 364.

4) Sermoen op haar uitvaart, 'j- 14 Juni 1645. III, 156.
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Jans zelve had „met konsent van haer E. Oversten de

heele Bijbel doorleesen van vooren tot afteren toe, het

geheele oude en nieuwe testament. Hetwelcke haer een

groote claerheyt in haer verstant heeft ghegeven ; ende is

daerdoor met de Goddelijcke wijsheyt vervult geworden."

Vervolgens, „de boeken daer Trijntgen Areiaens *) in

las, behalven haer ghetijboek, was de navolginge

Christi" — Maritgen Cornelis van Veen 2
) „hadde een

sonderlinghe smaeck in 7 boeck van S. Geertruydt,

neemende haer oeffeninge ganschelijcke daernae, ende

verhaelden dieselfden oock dicwils bij de jonghe maech-

den, om diezelfden daerduer oock te verwecken ende

dien manier van oeffeninghe haer in te planten". Zelfs

wordt Grietgen Jans Quispel geprezen 3
) als „seer gelijk

sijnde de H. maget 5. Geertruidt van Elisben in Duits-

land, wiens boek sij dicwils las, ende die oeffeningen

in haer hart prente" *).

Een ander boek was „Het baginkel van Mechelen"
;

en bijzonder merkwaardig is nog, wat in verband met

dit boek, te lezen staat in het Leven van „onse Eer-

waerdige Gheestelicke moeder Trijntgen Dircx Wij" 5
),

door de Schrijfster zoo hoog vereerd en uitvoerig be-

handeld 6
). „Also in haer joncheit daer ook veel maechden

waren, die onder 't schijn van volmaecktheit, sonder 't

middel van gehoorsaemheit en geordineertheit, wilde

comen tot de volmaecte verlichtinge des geest, raeckten

in veel dolingen, waerdoor veel moeiten en spel quam

in de H. Kercke : daer was sij een viant af, 't welk sij selfs

1) f 2 9 April 1626. 1, 210.

2) f 15 April 1612. I, 100 vo.

3) III, 284 vo.

4) Het overige reeds medegedeeld boven blz. 393.

5) f 3 APril 1621. I, 320 vo.

6) Verg. Bijdragen D. XXXI, blz, 7-13.
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te kennen gaf. Als sij eens te Amstelredam te biecht

quam bij den geleerden waerdigen Pastoor Duncanus,

welcke van den E. Bisschop van Haerlem daertoe ge-

ordineert waer, dat sodanige hoochvliegende geesten bij

hem souden te biecht comen, opdat hij door zijn wijsheit

ende geleertheit haer uit die dolinge mocht helpen

:

zijn E. haer vragende, ot zij mede geen revelatie en

hadt ? gaf voor antwoord : neen ick men Heer, ick ben

vervaert van revelatie, zoo heeft sijn E. dit. horende

met blijtschap Godt gedanct, dat hij bevont sodanige

dien daer een schrik voor hadde. Noch zij en begeerden

oock geen conversatie te hebben met sodanige bedroge

maechden, hoe groten schijn van heilicheit zij dicmaels

vertoonden. Ende hoewel dese onse E. Moeder dicwils

grote begeerten hadde om te spreken met oprechte

innige maechden, heeft datzelfden noch dicwils gestorven,

ende is daertoe sonderling beweecht, overmits zij een

boexken las genaemt „het baginken van Mechelen".

Dit heeft se dicwils gelesen ende herlesen, daeruut

krijgende veel volmaecte begeerten ; ende dese leringe

hilde haer weder in 't uutgaen, dat dien waerdigen

schrijver seidt: dat men dicwils in eens uut te gaen

verliest dat men in lange jaren heeft verkregen, ende

dat het beter is in stillicheit met Godt te verenigen als

met een Engel Godts te spreecken. Het wort verhaelt

in 't eerste punct, in de derde oeffening van een oprecht

beginnent mensch". En nog elders wordt van dezelfde

Trijntgen Dircx als volgt verhaald l
)

: dat zij „een groten

iver hadt tot het lesen van geestelicke boecken, ende

dat ook sodanige dien haer die eelste puerheit leerden,

als namentlik die Navolginge Christi, „'t Beginken van

Mechelen" als bove verhaelt is, de Cunst om Godt op-

i) I, blz. 338 vo.
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rechtelijck te dienen ; noch een ander boeexken van de

Cunst om zekerlijk de volmaectheyt te verkrijgen, beslooten

in acht en vijftich punte van ootmoedicheyt, de Legenten

ende exempelen der HH., welcke sij soo inprinten in

haer memorie, dat men mocht bemereken, dat sij 't

uutdructen in haer conversatie. Hele gebeden ende

stichtige leeringe hadt zij in haer joncheyt van buiten

geleert, daer sij in haer ouderdoom noch veel van wist

te verhalen".

Ook zijn boven *) reeds V bondelken van mirre en

de berch van mirre vermeld als boeken door Jannetgen

Dirks gebruikt ; maar van dezelfde wordt bovendien nog

meegedeeld 2
), dat zij „een sonderlinge smaek hadt in

ouwe geestelicke boekies, ende in de schriften ofte ser-

monen van haer E. Oversten Mr. Cornelis. Ende is

oorsaek geweest datter verscheyde geestelike boekies Iwr-

druct worden, als „'t Bagijnken van Mechelen", de wijn-

gaert der zielen, „den berch van mirre", delende dese

ook mede aen anderen, waeruut dat veel devotie ende

geestelicke promjte quamen." Nog wordt iets later de

prickel der minne van S. Bonavcntura als een van hare

„devote boeexkens" genoemd. En ook van hare moeder

vond ik vermeld 3
) dat zij „een boeexken van 't lijden

Christi genaemt fasciculns mirre" of „'t bondelken van

mirre" gestadich bij haer droeg en daeruut haelden een

grote smaeck ende devotie."

Behalve de boeken waarvan we zoo pas gehoord

hebben: oude kloosterboeken en nieuwe gedrukte of her-

drukte, hadden de Maagden tot hare stichting nog een

grooten overvloed van sermoenenboeken, waarin namelijk

de onderrichtingen der Eerw. Oversten geschreven waren,

i) Bladz. 392.

2) II, 279.

3) II, blz. 259 vo.
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en waaruit ook op zekere tijden openlijk werd voor-

gelezen l
). Reeds vroeger 2

) is over dat schrijven dier

sermoenen, over het groot aantal en den inhoud dier

boeken, gelijk over de voornaamste schrijfster: Mayken

de Graef veel wetenswaardigs meegedeeld. Onvermeld

bleef nog, dat Maritgen Isbrants :J

) „haer soo oeffenden

in 't lesen van de H. boecken dat se een hertgen hadt

dat vervult was met H. leeringe. Was soo begerich *) na

de sermonen, als de maechden daeruut quamen om van

haer te hooren 't geen datter gepreect was. Ende als

Mayken de Graaf veel jaeren besich was met de sermonen

uut te schrijven, die las sij dan, was daer soo levendich

in als of sij 't uut de ment van de Priester Gods ghe-

hoort hat." — Bij Aechgen Baertes 5
) kwam „uut dese

vervulde memorie van 't woort Gods sulcken licht ende

claerheyt in haer verstant, soodat sij in alle creatueren

conde Godt vinden, wist dien te gebruicken als een

voetstap Gods (nae de leeringe van den H. Augustinus)

jae als een trap waerdoor sij opgink tot Godt. Ende sij

kreech hierdoor sulcken kennis van de verborghen misterie

onser salicheit, als: van de menschwordinghe Christi, sijn

geboorte, sijn H. conversatie, sijn volmaeckte duechden

ende alderbitterste passie, sijn gloriuese verrijsenis ende

triumphante hemelvaert, en soo vorder alle de misterien ons

salicheit. Als bij exempel, als 't den tijt was van de H. Ad-

vent oeffenden haer soo grondich daerin, vermaenende de

maechden daer sij mede converseerden, dat se toch

hierin haer grondich mochten oeffenen om hier op te

1) Verg. Bijdragen XXXIV, 386.

2) Bijdr. XIX, 301—04.

3) f 27 Nov. 1649, III, 252 vo.

4) D Sij heeft menichte van jaeren gheweest dat se door haer swacheyt

de kerk niet cost ghebruicken." Ibid.

5) f 22 Dec. 1631. I, 291 v-o.
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dencken ende van te spreecken ; 't was haer leet dat

er iet anders verhaelt werden welke dit een weinich te

buiten gink ; hadde sulcken verlanghen na de hoochtijt

van Kersmis, was soo levendich in de geboorte Christi

of sij 't bijnae voor haer ooghen ghesien hadt, hoe

't selfde gheschiede; maer 't heeft Godt belieft dit

misterie voor de leste reys in sijn eeuwighe rijk te

openbaeren, want zij stirf S. Tomas Apostels dach, vijf

daeghen voor Kersmis."

Ook mag hier niet ontbreken wat er in het Leven

van gezegde sermoenen-schrijfster, Mayken de Graef 1

)

wordt meegedeeld ter kenschetsing van den aard dier

sermoenen. Deze aanhaling werd vroeger 3
) door mij

uitgesteld, doch is hier op hare plaats, al had ze beter

wat minder wijdloopig geschreven kunnen zijn. Er wordt

dan vermeld „hoe dienstich en proffijtich Maria Jans

de Graef is gheweest de H. vergaedering . . . aldermeest

met den arbeydt van te schrijven de sermonen, soo van

de eerste als van de twede Overste . . . De zuivere dienaer

Gods M. Cornelis Arentsz. Lichthart .... wijs ende voor-

sichtich sijnde wist, dat sodaenige tere Godtsoeckende

zielen van noot hadden wijse Goddelicke verlichte leringe

ende sermonen ; hem seer naerstich geoeffent in de studie

van de H. Schriftuer en de treffelicste H. Outvaders en

Doctoren der H. Kercke, dieselfde met het gebedt Godt

presenterende om die met goede ordre .... overvloedige

leringe te geven. Maer dese E. dienaer Gods en coste

sijn sermonen met geen order geven nae vervolginge 3
),

want sijn E. hadt grote persecutie ende vervolginge van

de ketters, nu sijnde in de eene plaets dan wederom in

een ander, altemets soo verborghen dat zijn maechden

i) III, blz. 272—73.

2) Bi/dr. XXX, blz. 323.

3) Niet naar volgorde.



410

in en twe, drie maenten niet bij zijn E. te kereke

quaemen, en dan somtijds en ses, acht of thien seffens

;

soodat hij was als den ouden David dien overal de vlucht

most neemen. Niettemin voor dat weynich ghetal preecten

so gecstelik ende innich, dat de maechden waeren of

sij met het vier van de liefde Gods ontsteecken waeren

;

veel van die sermone werdender doen ter tijt uitge-

schreven; ende d'E. Oversten veel geestelicke innige

leringe schriftelijk aen de maechden sondt. In de leste

jaeren van sijn E. leeven quam der wat meerder vrijicheit,

soodat sijn E. geestelijke materie bij de hant nam,

waervan dese iverige maecht ettelicken heeft geschreven."

„Maer de twede Oversten Mr. Joost Boudewijns

Cattius dien is hier geweest den meesten tijt in rust

ende vrede; soodat sijn E. was als den vreetsamen

Salomon, besittende sijn vergaederinge in vrede, ende

alles vloeyden hem toe. Maer, Godt lof, in de voorspoet

God niet vergeten, met Gods gaeven gewrocht, veel

goets in de H. Kereke ende vergaederinge ghedaen,

mocht altoos blijven in deselfde plaets, en de meesten

deel van de maechden woonden al bijeen. Dese gods-

vruchtige Leytsman ende wijse liefhebbende getrouwe

vader uut de schatcamer van sijn hart haelden voort

ouwe en nieuwe Goddelicke leeringe, tot onderwijs van

een gheheel geestelik leven . . . duerden wel negentien

jaeren, voleindt sijnde niet lang voer sijn E. siekte daer

de doot nae volchden. Den arbeydt van soo veel jaeren,

't vervolch van soo geestelicken materie dede veel vruchten

onder de vergaderinge. Niettemin doordien de memorie

soo licht ontgaet ofte ontsinct dat se gevat heeft : soo

heeft Godt beweecht dese iverige getrouwe maecht om

den arbeit aen te nemen van de sermonen uut te schrijven . .

.

Alhoewel wij veel costelicke ghedructe boeken hebben . . .

sijn dese bovenal dienstich voer de vergaderinge, wantet
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sijn leringe van ons eigen Meester, Herder ende geestelicke

vader. Den meester weet best wat leeringe dienstichst

is voor sijn discipelen, den herder wat weyde voor

sijn schapen, den vader wat spijs voor sijn kinderen

;

ende Godt werkt daer ook meerder mede. Ende al ist

saecke ons twe liefhebbende getrouwe geestelicke vaders

ghesturven sijn, leven nog in de herten door haer

naegelaten goede exemplen en H. leeringe. Soodat dese

naerstige maecht Maria een van de grootste weldaden

gedaen heeft an de vergaringe dien oyt eymant voor

haer ghedaen heeft . . . Godt wil haeren arbeydt loonen

met de eeuwige rust, ende de rijkdoomen van sijn

Goddelik aanschouwen ende ghenieten van de eeuwige

salicheyt."

Tot bidden voor de overledenen gaf de Eerw. Overste

Joost Cats zelf een opwekkend voorbeeld 2
). „Seer devoot

was sijn E. tot de overledenen niet alleen eensdaechs

onder 't H. Sacrifitie daervoor biddende, maer dikwils

een vier, vijfmael op een dach, voor alle sijn ghestorve

maechden, oock voor d'ouwers van dien, neemende elk

particulier, beginnende van dengene dien lest ghestorven

sijn, comende soo vorder tot de eerste, elk in sijn

ordenantie." En de klopjes volgden na. „Veel tijts bracht

Geertruydt Jans 2
) over in 't bidden voor haer naesten,

jae spreyde haer liefden soo ver uut, dat sij wel alle

menschen hadden willen te help coomen ; niet minder

en was sij oock in 't bidden voor d'overledene, also dat

se voor dengeene dien ghestorven waeren uut ons ver-

gaderinghe, las drie en dertich vigeliên, ende voor andere

overledenen oock zeer veel, wesende verblijt als zij

eenighe bijsondere ghebedekens vant dien tot hulp ende

i) II, blz. 8.

2) f 12 Oct. 1623, I, 91 VO.
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vertroostinghe van de overlcedene mochten strecken.

Sij hadde met soo levendighen gheloof voor oogen de

rechtvaerdicheyt Gods in 't straften van de zielen in

't vagevier, dat het haer een vermack was als sij iet

mocht doen dat tot hulp ende vertroostinghe van die-

selfde mochte wesen." En Geertgen Freriks l
) „was voor

de ghestorven ook zeer besorcht, om voor de ziele te

bidden. Als sij drie bollen broot ghekregen hadde, las

daervoor drie vigeliën, drie rosenhoeicken, seven psalmen.

Als men seyden : ghij leest te vele, ghij cunt daer niet

tegens, gaf tot antwoort : „Och, die sielkens moeten

't haer hebben. In 't leste tijt haers levens seer swack

wordende, badt, dat men haer geen sielkensbroot zoude

geeven, want ick ken, seyden zij, nu de zielkens niet

voldoen." Ook van Moeder Trijntgen Wij wordt ge-

prezen hare bijzondere „mededogentheit tot de zielkens

in 't vegevier" 2
) nadat van haar vermeld is, dat zij

„met een grote viericheit ende hertelicheit badt voor

sodanige die om haer boosheit van V waerlik recht

soude gejustificeert worden, dat se haer eerst metten

berouhebbende moordenaer mochten bekeren ; en konde

nauwelijks eten of drincken van medogentheit, als zij

wist dat alsulks haest zoude geschieden."

Bij de vermelding, dat Aefgen Jans Conings 3
) „alle

daeghe de letanie las van de gelnckige doot ter eeren

de H. Moeder Gods, treft ons een zeer eigenaardig

woord, als gezegd wordt, dat zij het deed „om een

voorsichtich sterven met het ghebruick van de H. Sacra-

menten" te hebben. We kunnen namelijk vragen, of dat

woord in verband moet worden gebracht met voor-

i) f 8 Aug. 1642. ui, 50.

2) III, 336 v-o.

3) f 9 Mei 1625. I, 168 bis
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uitzien van het sterfuur of met het voorzien van de

H.H. Sacramenten.

Onvermeld mogen ook niet blijven de corte getijtjes

van Broer Floris, alhoewel duister blijft wat er bedoeld

wordt, wijl de plaats foutief geschreven schijnt te zijn.

„Wat sel men seggen van haer l
) innicheyt ende devotie.

Geen tijt was haer te lank op de kerck, heele daegen

vielen haer te cort. Die corte getijtjes van Broer Floris

waeren haer te veel op een Kersnacht te leesen, soo

was sij haer oeffenende in een innighe devotie."

De Levens der Heiligen bleven ook niet ongebruikt.

Zoo heeft Magdaleentgen van Dam 3
) zich „veel geoeffent

in 't lesen van H. boecken, dageliks de legende der H.H.,

't leven van de Ontvaderen in de woestijn. Hierdoor

heeft se een hertgen ghehadt dat ingestopt was van

Goddelicke leeringhe, ende uut de volheyt van dien

sprak dicwils de mont, als haer maer de minste ge-

legentheyt presenteerden soo wel bij waerlick als bij

geestelick." Niet anders ook Lijsbet Isbrants Dob 4
),

ijverig „om te leesen de Legende der HH. iviens feeste

was op dien dach .... waerdoor zij altoos maeterie

hadt, als zij quam bij haer evennaesten, om voort te

brenghen veel ghestichtighe propoosten van de exemplen

ende duechden der HH. verweckende diezelfden oock

tot sodanighe oeffeninghe." — Mayken Jans Terwe 5
),

op volwassen leeftijd katholiek geworden, „schepten een

zonderlinge vermaek in 't leesen van de legenten der

HH., daervan te spreken ende om dien nae te volghen.

Ende als sij eenighe besondere H. vont, nam dien al

i) Van Areiaenlgen van der Wiel. -j- 12 Maart 1623. III, 307.

2) f 14 Juni 1645. III, 156.

3) f 4 April 1634. II, 196 vo.

4) -J-
2 Juni 1624. I, 378 vo.

5) f 15 Aug. 1642. III, 57 vo.
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voor haer HH. Patroon of Patronesse acn, soodat se

alle daghen ontelbare HH. hadde dien sij eerde; was

wel zoo blijt als sij eenighe besondere H. vont dien sij

docht, haer dienstich was om te eeren oft nae te

volgen, alsoft sij een costelik schat ghevonden hadt." —
Machteltgen Bontenos 2

) las dageliks die legentc van de

HH. ook bij anderen ; wie:i haer maer begeerden dat

sij bij haer soude leesen, was daertoe bereydt ; ver-

haelden over tafel de legente van de HH. — Jannetgen

Cornelis 2
) hadt altoos 't boeck der HH. Outvaderen in

de koocken om daer altemet een gestichtich exempel

uut te leesen." En Maritgen Gerrits 3
) was niet minder

vlijtig „soodat daer nauweliks een treffelik geestelick

boeck was dat se niet en hadde gheleesen, maer prin-

cipael van de H. Outvaderen."

Dat het bij zooveel opgewektheid van innig leven,

aan geestelijke liederen niet zal hebben ontbroken, be-

hoeft wel niet gezegd. Ze werden niet alleen gezongen
;

maar zelfs „hadt Annetgen Francen 4
)
ghemaect veel

geestelike innige lietgens, welcke van de overicheit voor

goedt geoordeelt worden. Dese leerden Lijsbet Willems 5
)

van buyten ende verwecten daerdoor haer geest." En

op eene andere plaats 6
) wordt van die dichteres ge-

zegd, dat „sij seer kloeck ende suptijl van verstant was,

.

i) f 3 Jan. 1638. III, 373.

2) f 11 Feb. 1614. I, 35 vo.

3) t 18 Oct. 1625. I, 200.

4) Haar leven staat niet beschreven. Blijkbaar heeft zij de ver-

gadering verlaten ; trouwens zij is dezelfde van wie in het opstel van

Pr. J. van Heel over Nicolaas Wiggers Cousebant {Bijdr. XXVII, 98,

104—07, XXIX, 149—150 en XXX 18 en 25). Zij had namelijk

«veel twist gemaect tusschen sijn E. ende Mr. Cornelis als ook des-

gelijks onder zijn maechden."

5) f 23 Juli 1637. II, 44-

6) II, 337 vo.



415

wist te spreken van seer hoge volmaectheden, soo de

geestelicke liedekens dien sij gemaect heeft uutwijsen."

Toen Wiggertgen Lieven l
) in „den Hoeck" kwam

„vraechden d'Oversten waertoe sij meest ghenegen waer

;

antworden tot ijdele lietges te singen, dien sij seer veel

cost 3
). Soo gaf sijn E. voor een gebodt, dat sij niet en

most singen als geestelicke liedekens ; 't welk zij simpelik

onderhiel ; leerden metterhaest menichte van geestelicke

liedekens van buiten. Sij hadt een exterordinaris schone

stem, song dicmaels, vermaekten haer geest daer soo mede,

ende nam sulcken voetsel uut de woorden, alsof sij bijnae

een sermoen ghehoort hadt. Dit behiel sij tot het lest

van haer leven, vermaekten haer geest hier soo mede

ende haer evennaesten dat het een genuechte was bij

haer te sijn." Vroolijker nog maakte het Grietgen Jans

Quispel, al meer genoemd, die s
) „in haer eerste begin

seer soet, levendich, uutgestort was; wist een iegelik

te vermaken met geestelike spullen, liedekens, quink-

slagen, gebedekens en diergelijke, soodat sij veel toelops

hadt van waerlicke leden. 'T was wel geen wereltse of

sondige uutgestortheyt, maer bleef hierduer uut haer

selven ende te menscheliek, dienende haer hemelsche

Brudegom maer nae den uutwendigen sluer ; soodat haer

geestelicke Moeder pleech te seggen : Grietge, Grietge,

ghij steekt geheel in 't bottervat en siet met u hooft

tot het spontgat uut. Ende tegen haer E. Oversten

:

Vaer, ick weet niet hoe ick het met de maechden

hebben sel; sij sijn gelijk de jonge kalfies dien eerst

uut het hoek comen ; hael ick het tou wat te strak toe,

soo worgense daeraen ; bindt ick het wat te slap, soo

haelen sij 't hooft daerduer, ick weet niet hoe ick het

1) -J-
6 Maart 1649. III, 232 v<>.

2) Voor: kon zingen.

3) in, 278.
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wel sel passen. Maer met haer goede exempele, innige

gebeden en wijsse voorsichticheit soo vorderden sij

allenskens in de maechdekens dien haer bevolen vvaeren."

En zoo zong dan ook Geerte Cornelis 1
)
„onder den

arbeyt geestelicke liedekens met grote devotie".

Vraagt de lezer, hoe het in „den Hoeck" met den

kerkdijken zang was gesteld : Trijntgen Jans heeft menige

bijzonderheid dienaangaande opgeteekcnd. Al uit het

eerste begin vernemen we, dat Katrijn Wouters 2
) woonde

„bij de sangmeesters.se ende bij noch ettelicke maechden

in een clein kamerken," en hoe er dan „tot harent allen

dage quamen wel vijftien maechden die daer leerden

singen, also dat het in haer camerken zoo nou was dat

se selfs qualick plaets conde krijgen om te sitten.

Niettemin ontfing dieselfde met sulcken vrindelicken

geest alsof het Engelen Gods geweest hadden, dien 't lof

Godts soude verbreiden." — Aefgen Jans Conings 3
) had

al, „te Layen gecoomen metterwoon bij Godtvruchtich

gheselschap . . . veel tijts overgebracht in 't leeren van de

kerckelicke sang, soo van 't Gregoriaen als van 't musijk."

De Schrijfster zelve heeft, gelijk Maria van Wieringen

over haar vermeldt 4
) „lange jaeren op ten choor ge-

speelt." Aan Aechtgen Cornelis van Veen, dochter van

Mr. Cornelis van Veen, „Pensionaris van de stadt Leyden"

lijkt bijzondere verdienste te behooren ten aanzien van

den meerstemmigen zang; immers in haar leven 5
) wordt

gemeld, dat zij „oock oorsaeck is gheweest, dat de

kerckelicke sang in 't musijck hier onder de vergaede-

ringhe is ghesongen ; heeft oock ettelicke tijt selfs mede

i) f 2 Jan. 1650. III, 262.

2) f 5 Aug. 1602. I, 26 vo.

3) f 9 Mei 1625. I, 163 v°.

4) III, 426 vo.

c) 1 Nov. 1623, I, 104 vo.
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ghesongen, alhoewel sij geen liefelijcke stem en hadde,

hierin beoeffenende de ghehoorsaemheyt." — Cornelia

Jans van Duynevelt *), die reeds te Delft onder de leiding

van pastoor Mr. Jan Stalpaert was geweest, op het

Begijnhof, ,,was seer iverich in 't lof Gods te singen,

soo in 't musijck als in 't Gregoriaen, ontsiende haer

geen moeyten of arbeydt om 'tselfde te leeren, kreech

de kunst oock seer pertinent, dien sij tot het einde

haers levens ter eeren Gods gebruickten ; noch de ouders

en ontsagen haer geen costen om door goede meesters

haer de cunst te laten leeren." — Anne Garbrants Clomp
-)

„leerde de sommegen zinghen, alzoo zij en mooye stem

hadt, wesende voor etlicke jaeren sangerse op 't choor

Sij schreef ook verscheide boecken de note met de

kerckelicke sanck, also men doen geen gedruckte boeken

met noten en hadt; ende droech sorch op 't choor om
de boecken te bewaeren, ende als daer eyt aen ontbrack

dat te remediëren, ofte te schrijven." — Reinou Gerrets»)

„song mede op 't choor de Goddelicken dienst, waertoe

sij grote devocie hadt, schreef veel sangboecken met

nooten (want doen ter tijt soo geen ghedruckte waeren

te becoomen) oock veel andere geestelicke leeringe."

Van de drie gezusters Willems was de middelste

Josina 4
) „gheestelicke Moeder van ons perticuliere Ver-

gaederinghe : Ende sangmeesterse van 't choor," zooals

deftig boven haar Leven vermeld staat, „seer bevallich

begracyt nae de werelt .... Sij was ook van Godt be-

gaeft met een freye stem, ende daerenbooven uutermaeten

vernuftich ende cunstich in 't leeren, welcke gaeve sij

tot de glorie Gods ghebruickt heeft." En er worden

1) 25 Oct. 1628, I, 242.

2) f 2 9 Dec. 1628, I, 249 vo.

3) f 3 Nov. 1624, I, 151 vo.

4) f 23 Juli 1625, II, 56.
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met geestdrift over haar zangmeesterschap nog aardige

bijzonderheden vermeld. „Dese begaefde maecht een

weinich tijts gheweest hebbende onder haer tvvede Biecht-

vader Mr. Cornelis, is sijn E. beweecht door den H. Geest

om sijn maechden te laeten leeren de kerckelicke sanck,

om 't lof Gods te vermeerderen ende de herten te ver-

wecken tot devocie. Bemerckende de begaeftheit van

dese ende haer iverighe conditie om een begonnen vverck

ten eynde te brenghen, heelt haer ghemaeckt meesterse

van de sang, also dat sij, eer sij 't van een ander ghe-

leert hadt, 'tselfde most voort leeren (want doen ter tijt

daer soo geen meester was te krijgen, ende oock om
de benautheyt van de tijt alle dinghen most secreet

blijven) ; 'tgeen haer geen cleine moeiten ghecost heeft

te leeren bijnae sonder meester 't Gregoriaen, 't musijk

ende 't spelen op verscheide instrumenten ; wesende daer

soo vast en pertinent in datet een verwonderinghe was

voor anderen. 'T heeft haer noch meerder moeyten ende

arbeydt ghecost haeren cunst andere mede te deelen,

ende dat te meerder doordien sij dickwils discipulinnen

hadt dien plomp, bodt ende onwillich waeren ; waerin

sij dickwils een overgrote patiencie hadt te oefenen

;

maer 't en was haer al niet, als sij haer cunst mocht

mededelen ende Godt sijn glorie hebben. Wie soude

cunnen tellen hoeveel vruchten hierdoor ghecoomen sijn

waervan sij 't eerste begin gheweest is ; hoeveel herten

hierdoor afghetrocken zijn van de ijdelheit des weerelts,

ende beweecht tot de maechdelicke suiverheit, van de

sondt ghetrocken tot de duecht, de traeghe verweckt

tot de Goddelicke liefde, de nederghevallen opghebuert,

de opghebuerde met Godt verenicht. Niet alleen is dese

H. exercitie ghebleven in dese vergaederinghe, maer hem

verspreydt over 't gheheele landt, soodat er niet een

Biechtvader bijna en is die maechden heeft, of dit
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H. ghebruick van de kerckelicke sang wert daeronder

gheoefent, al t'same verwekt wordende door 't goede

ghebruick welck sij vonden in dese vergaerderinghe." —
En Lijsbet l

) haer zuster heeft veel jaeren 't lof Gods

vermerdert op het choor, singende die Superins; ende

mitsdien sij hade een lieffelike schone stem verweckten

menich hertgen tot devotie. Ende tot verwecking van

haer geest ende andere, song altemets seer innige

geestelicke liedekens."

Zong Lijsbet Willems den Superius, andere maagden

zongen den „Contratenor ofte Altus". Maritgen de Haes 2
)

„was van de outsten op 't choor de schoonste stem in

't singen, soodat se de heele sang versierde, singende de

Contratenor ofte Altus, heeft den meesten arbeit wel ge-

daen in 't leeren De Oversten stellende intonante ende

een meesterse over de sang, nam een die selfs niet conde

singen, noch niet op 't choor geweest hadde, welcke

alle dingen soude ordineren. De intonante waeren jonger

van jaeren, hadde minder tijt op 't choor geweest, en

beiverde soo seer niet 't lof Gods ; sij verdroech dit met

ootmoedicheit, houdende haer stil als een van de minste,

volgende een ander." Ook Aeltgen Thomas s
) „hebbende

een seer schone stem tot de contratenor, verwecte de

herte daermede tot devotie." — Aecht Jans 4
) „had een

sware stem om te singhen de bas onder 't fabredon s)

1) f 23 Juli 1637, II, 48 bis vo.

2) f 23 April 1630, I, 273.

3) f 4 Jan. 1638, II, 372 vo.

4) 16 Maart 1634, II, 173.

5) Van dit woord, dat ook in de Rekeningen der Goudsche zang-

meesters voorkomt (Zie dit deel der Bijdragen bl. 168) in de vormen

van faberdom en faberdoen, heb ik te vergeefs verklaring gezocht in de

bekende woordenboeken van Al/men, van Oudemans, van de Bo, van

Stallaert en van Verdam. Ook bij Viotta Lexicon der Toonkunst wordt

het gemist.

27
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en andersins." En meerdere maagden worden op dergelijke

wijze vermeld 1
). Aardig is nog te hooren over het geduld

dat geoefend werd in het aanleeren van den zang.

Claesgen Wouters van der Mij 2
)
„was een sangster in

't musyk singende seer frey die Superius ; maer wat

moeyten ende arbeyt sij gedaen heeft eer sij de cunst

vast hadt, en sou niet wel weesen om te seggen ; sij

was daer wonderlick patientich ende langmoedich in

desgelijks ook in andere voort te leeren." En Giertgen

Roemers 3
) „hoe lange sij moste oeffenen in 't zinghen

hoe dicwils 'tselfde te verhaelen als sij 't niet conde

vaeten, sij was altos diezelfden. Sij hadde met groten

arbeydt ende patiencie gheleert die bovensang ofte

Superius; sij worden ghestelt an de Contratenor of Altus,

'tgeen haer seer swaer viel, soodat den meester dien

haer leerden seer verwondert was in haer patiencie."

Ook wordt vermeld 4
) dat „op hoochtijde den Godde-

licken dienst met lieffelick gesanck en freie instrumenten

op het heerlicste gedaen" werd. Die instrumenten waren

vooreerst het orgel, want Annetgen van Emminga 5
)

„was seer patientich in 't ongerijf ende onvrijicheit dat

sij hadt, hebbende die Kerck twalef jaer in haer huys,

met veel toeloop van volk, want de vergaderinge groot

is, veel missen op een dach gheschieden . . .

.

6
) met veel

gespeel opten orgel tusschen de tijde voor dien leerden,

soodat noch dach noch nacht rust en was; maer was

hierin altijt wel te vreden." En tot nader bewijs van

hare bereidvaardigheid en geduld was al vroeger 7
) verteld :

i) I, 267, II, 243. 2) f 24 Juli 1625, III, 410 vo.

3) t 23 April 1637, II, 352.

4.) In het Leven van Trijntgen Alberts, f 5 Nov. 1624, I, blz. 136.

5) f 25 Nov. 1632, II, 87.

6) Voor de rest zie Bi/dr. XXXIV, 344.

7) I, blz. 84.
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„Als bij exempel: den orgel dien sij in haer huys hadt,

most wat vermaect ende ghestelt zijn. Dit gheschiede

van een ketterse meester. Om seeckere redene dat hij

in stats werck was, mochtet niet bekent zijn dat hij dit

werck in den hoek dede. Soo ordineerde de Oversten

dat hij t' haeren huise zoude eeten, om bij doncker daer

in en uut te gaen. Dit duerde weeken aeneen ; waertoe

sij haer setten met sulcken vriendelijcken uutvloeyentheit,

hem soo onthaelende oft een groot heer gheweest hadt.

Sijn huisvrou altemets bij haer een man comende, was

die mede soo vriendelijck, soodat de ketterse menschen

hier soo in ghesticht waeren, dat se bij een iegelick niet

ghenoch wisten te spreecken van de duecht deser E.

maecht." Vervolgens ook de viool. Geertruydt Simons

van Veen was „seer iverich om 't lof Gods te singhen

op 't choor soo in 't musijk als in 't Gregoriaen. Des-

gelijks in te speelen die boovensang op de fyoel ; noch

en ontsach haer geen moeyten of verlies van tijt om
'tselfde perfect te leeren." — Magdaleentgen van Dam 2

)

„heeft veel jaeren ghespeelt op 't choor op violons;

'tgeen haer oock veel moeytens costen, te meer doordien

sij van de eerste was dien met haer drieën saemen leerden.

Dede 'tselfde op 't choor met sulcken iverheit alsof se

met elcken streeck op de vïolons hadt gesocht, Godt

sijn hoogste lof te geeven ende die herten tot devotie

te verwecken. Ettelicke jaeren was sij van haer E. Oversten

gestelt Intonant op 't choor. Dit offltie deden zij met

sulcken sorchvuldigen naarsticheit datter niet tondegen 2
)

ghedaen soude werden."

Een algemeen getuigenis over den zang der klopjes

i) f 4 April 1634, II, 193.

2) Tondegen == niet goed gesteld, kwalijk. Oudemans Middel- en

Oud-Nederl. Woordenboek.
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komt uit het Leven van Weyntgen Heyndriks *). Zij

kwam met het feest van S. Machiel, toen er „stacie was

op de kerck. Door de soeticheyt des gesank, lieffelicheit

der spelende instrumenten, leeringe van 't Goddelickc

woort, worden haer hart soo beweecht, dat se heel

resolveerden die werelt te verlaeten ende haer Joffrou

ende Godt in die H. plaets onder de gehoorsaemheit

te diene." Zij was namelijk in dienst bij „Joffrou van

Nieuwenborch in den Haegh." — En nog een ander

feit van opwekking tot het kloosterlijk leven door de

liefelijkheid van den kerkzang staat vermeld in het Leven

van Maritgen Cornelis de Haes 2
), alhoewel het hier

niet de maagden zijn die zingen, maar „de waerdige

dienaer Gods Mr. Willem de Leeu Jesuwijt, dien [te

Delft] tot haer ouders quam logeeren ende preecken,

opofferende 't H. Sacrificie der Misse .... Op een tijt

hoorde dese [Maritgen] sijn E. singen Gloria Patri et

Filio et Spiritui Sancto etc. Also hij een soete, lieffelicke

stem hadt, ende uut een innighe devotie quam, werden

haer hart hierdoor soo beweecht tot Godt ende getrocken,

dat sij daegelichs Godt badt, dat hij haer wilde voegen

op sodaenighen plaets ende in sulcken staet daer se hem

alderbehaechelijcste mocht dienen. Ende de soeticheit

van de sang lach haer altoos in haer sin waer sij ginck

of stondt."

Om te eindigen eene aanhaling die wel waard is, door

onze hedendaagsche kerkzangers gelezen en onthouden

te worden. Geertruydt Simons van Veen, zoo pas ver-

meld a
), „was seer frey en sedich van maenieren, stil

ende weynich van woorden, meer hoorende alsspreekende,

i) f 9 Mei 1636, II, 319 vo.

2) f 23 April 1630, I, 270.

3) Blz. 420 L. d. M. III. 343.
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geset ende geordineert in allen haer doen ende laeten,

waerdoor sij veel con wercken met een groote stilte.

Als bij exempel : op 't choor sijnde sach nae alle dinghen,

besorchden dieselfden, daer dicwils veel moeyten ende

costen aen vast was, dede hetselfde met sulcken hertelicheit

alsof 't haer alleen aangegaen hadde, ende het haer door

een groot gebodt des gehoorsaemheits opgeleyt was ; dit

doende uut haer eygen liefde tot die eere Gods, ende

met sulcken stilheyt ende onbekentheit dat het nauwelicks

eymant wist. Maer die meesterse van 't choor Josijntge

Willems dit vermerckende en was 't niet weinich aen-

genaem, prees dese hierom seer bij haer Oversten (sonder

dat sij 't wiste) seggende : Sijtge Dingnums *) hout veel

van pittige maechden, dat sijn sodaenighe dien 'tgeen

haer te doen staet of bij de hant nemen, met een sorch-

vuldicheit ter herten neemen ende met een iverige wacker-

heit uutvoeren. Soo is dese, jae, zij is de pitlichste op

't choor. Sij dede alle dingen met een stille sedicheyt,

wrocht veel sonder werckelicheit ; 't scheen of se niet

en dede: ende bracht veel werks ten einde." Geve ons

God op de kerkkoren een goed getal van zulke pittige

zangers, die hetgeen hun te doen staat met zulk eene

zorgvuldigheid ter harte nemen en met ijverige wakkerheid

uitvoeren

!

Niet zonder belang is wat gemeld wordt aangaande

maaltijd, voedijig, vasten en versterving.

Men zal zich herinneren, dat de Vergadering onder-

verdeeld was in „perticuliere vergaederinghen" waarin

de klopjes met elkander leefden in grooter of kleiner

getal, zooals van drie, vier of meer soms wel tot vijftien

toe. En zoo leefden ze niet alleen in den eigenlijken

i) Eene Moeder-Overste, wier eigen kloekheid meermalen hoog ge-

prezen wordt. Men zie bijv. Bijdr. XXIX, 285—87, XXX, 299, 303.
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„Hoeck" op de Bakenessergracht, maar ook elders in

de stad, „sij hielen samen [met vieren] huis hebbende

een tafel in V gemeen, deden 't werck met beurten" l
).

Dit gemeenschappelijk middagmalen blijkt ook uit de

„ordinantiën" die onderhouden werden ten aanzien van

spreken „over taeffel" 2
). Enkele maagden echter, die

in eigen of ouderlijk huis woonden, hadden eigen tafel,

gelijk we straks zullen zien.

Van de drie eerste maagden onder Wiggers en

Cornelis Arents was de tafel wel erg sober „overmits

de E. O. Mr. Cornelis ende de geestelicke Moeder zeer

abstrackt waeren, als in vasten, te weten driemael ter

week 's avonts niet clasiende 3
) als drooch broot ; ge-

bruyckende slechte sobere spijs ende dranck" 4
). En zoo

ook toen Maritgen Cornelis van Veen 5
), dochter van den

Leidschen Pensionaris onder Wiggers te Haarlem kwam
(zij stierf in 1612) heeft zij zich „terstont ter neder

gheset om te woonen bij arme maechden, daer sij

ganschelijcken geen gherijf voor haer natuer en hadde.

Die ghewoon waer delicate spijs, mocht nu eten een

stuck roggenbroot, wat wortele in 't water, ofte sop in

sout water gheweeckt een weinich vet daerover, ende

soo vorder naevenant die andere spijs. De ghemackelijcke

slaepplaets was nu een hert bedt, een stoof voor 't oor-

cussen, sonder gordijnen in een tochtighe onvrije plaets,

daer meer maechden sliepen." Aechgen Baertes 6
) was

„seer goedertieren, mindelick en vreetsamich, uutvloeyende

tot haer geestelicke medesusters, besonder tot de arme

1) Aldus in het Leven van Aeltgen Thomas, f 4 Jan. 1638. II, 372 vo.

2) Zie boven. Bijdr. XXXIV, 383.

3) Clasie?ide : clasienende, collatie nemende.

4) I, 91.

5) f 15 April 1612. I, 99.

6) f 22 Dec. 163 1. I, 290 v-o.
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maechden ; hadden veel gherijf ende vrienschap van

haer, nodende dan den eene of dan den andere aen

haer tafel ten eeten, met drincken of eyt anders daer

se mede gherijft waeren, liet dat uut haer huys haelen."

Niet anders ook de friesche jonkvrouw Anna van

Emminga x
) „als de Overste beval dat se in de vasten-

avont een deel arme maehden soude ten eten noden,

onthaelden die met zulcken vollen vriendelicheit alsof 't

haer naeste vrienden gheweest hadden." Neeltgen Isbrants

Dob 2
) „oock seer penitenciael over haer zelven, vastende

dicmael te waeter ende te broot twe of driemael ter

weecken, 's vrijdaechs ter eeren 't lijden Christi, sater-

daechs ter eeren de moeder Gods, somtijt voor den noot

van de H. Kercke of uut liefde voor haer evennaesten

;

ende, also sij tot het vasten gaeven hadt, worden van

haeren Biechtvader daer dickmaels toe ghebruickt om
sulks met andere maechden voor eenighe nootsaeckelic-

heiden te doen." Giert Heindriks 3
) „gecomen synde tot

den ouderdoom van bijnae seeventich jaeren, hadt van

haer leven noyt ayeren gegeten op een vrijdach ; siekelik

sijnde, quam een maecht (van buiten) bij haer, eischende

dat sij tot voetsel een ay soude besigen, sij dede het

niet gaering om haer goede gewoonte 't achtervolgen

;

dieselfde vraechden 't haer Biechtvader, welcke lietseggen,

dat sij 't soude gebruicken ; nam 't terstont sonder 't

minste woort daertegen te seggen."

En over Schrijfster's eigene soberheid werd door Maria

van Wieringen vrij uitvoerig bericht 4
). „Dese onse E.

Gheestelijcke Moeder was seer simpel en slecht in haer

habijt en in haer huysraet ende in spijs en dranck;

i) f 25 Nov. 1632. II, 84 v-o.

2) f 12 Juni 1620. I, 368 vo.

3) f 13 Maart 1635. II, 251 v<>.

4) III, 434—35-
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beminde overal in de heylige armoede. Sij had een groote

afkeer van overvloedicheyt, van kostelijckheyt ende van

nieuwe fatsoenen soo in haer huys alsoock in haer

kleedinge en over taeffel. Waerom sij droech slecht en

grof stof tot haer bekleedinge ; ende was soo verstorven

in haer smaeck dat se met geen gerusticheyt van haer

gemoet eenighe leckernij en konde toelaeten. Want, als

sij om haer groote swackheyt een weynich wijn over

taeffel most neemen, soo gebruyckte sij die soo weynich

en soo straf en somtijts soo out en ros van coleur, dat

wij niet en wisten hoe dat het mogelick was dat se

dien konde drincken. Hetselve geschiede met haer spijs,

niet soeckende daerin eenighe sinnelijcke wellusticheyt

ofte smaeck; maer het was haer genoch als de noot

voldaen was." En verder: „Dit en was haer niet genoch

voor haer selven alleen sulckx te oeffenen, maer sij

versocht ook hetselve van haer gheestelijcke leerdochters.

Waerom sij die van haer eerste beginsel haer gheestelijcke

leevens af, altijt vermaenden om alle overvloedicheyt te

schouwen ; ende socht van haer te weeren alle sinne-

lijckheyt des habijts ofte curieusheyt op haer camer

ofte oock leckernij in spijs oft dranck. Ende daerom

en wilde sij in geenderley manieren toelaeten eenighe

nieuwe inventiën om de spijs te koocken anders als van

outs de gewoonte was geweest ; nochte en liet niet toe

eenige nieuwe manieren van huysraet op elck haer

camer, al was 't maer een ongevouwen rabatgen voor

de betstee oft de schoorsteen, maer begeerden met

grooten ernst dat de oude simpelheyt, die soo veel

jaeren in dese verghaederinghe had gheweest ende van

soo veel volmaekte maechden was beoeffent, van de

hare niet en soude gebroocken ofte vermindert worden. . .

Waerom sij niet en wilde toelaeten dat men pasteijen

soude setten in de korsten, veel minder marsepeynen



427

oft eenich ander kostelijck bancket. Jae, al waeren 't

oock Eedele Joffrouwen, soo mosten sij haer nae de

gemeente voeghen. Zij en placht oock eertijts niet te

willen toelaeten datter hoenderen op taeffel quaemen,

maer had haer hierin laeten overstemmen 1
), soodat se

naderhant dieselve toeliet. Hier sien wij hoe weynich

wercks dat de oude maechden gemaecht hebben van

de smaeckelijckheyt van haer tongh, ende noch veel

minder van alle weereltsche leckernijen."

Bijzonder merkwaardig is te hooren, hoe de her-

haaldelijk reeds genoemde en door de Schrijfster innig

vereerde Moeder Trijntgen Dircx Wij 2
) „in haer smaeck

also verstorven was dat sij meesten tijt niet en wist

wat zij at. Wordende haer gevraecht of de spijs goet

waer, antwoorden : ick zel't proeven, daer zij nochtans

al veel daeraf hadde ghegeeten ; noch en claechden oock

nimmermeer over de spijs, al was 't dat se niet wel

ghecooct en was ; dan vertoonde een groote danck-

baerheyt aen dengeen die soo veel moeitens voor haer

deden. Sij oeffenden soo grooten innicheyt aen de tafel,

dat haer eetplaets wel mocht genoemt worden haere

bidtplaets
;
jae 't en soude nau te tellen geweest hebben,

hoe menichmael onder de maeltijt haer handen 't samen

lagen ; elcke beetken sij in haer mont stack, ginck daer

een goet gedachtgen of vierich gheschutgen op tot Godt

;

ende was dicmaels zoo in Godt ghekeert, dat zij vergat

te neemen haer lichamelijcke voetsel, soodat andere

maechden daerop mosten letten, of zij soude haer natuer

zijn nootdruft niet ghegeeven hebben."

Dat wij bij dezelfde Moeder strenge praktijk in het

i) Er werd dus, naar het schijnt, over sommige maatregelen wel

gestemd door de Geestelijke Moeders der particuliere Vergaderingen.

2) Geb. 1544, f 3 April 162 1. I, 350.
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vasten mogen verwachten zal niemand verwonderen ; we

lezen dan ook ] ): „Sij abstract ende scherp sijnde over

haer selven en dat ook in 't vasten, heeft dat tot in

haer leste ouderdoom onderhouden, principalijk sodanige

vastendagen als
:

t gebodt van de H. Kercke ons verbint.

Maer also dese door haren groten ouderdoom bevrijt

waer van dat gebot, niettemin door schrippelheit haer

liet duncken dat sij 't behoorden te doen, waerduer sij

haer selven enichsins bekrenckten ; soo beval haer Biecht-

vader dat sij soude gehoorsaem zijn een maecht (dien

bijnae te helfte jonger waer als zij) in 't eten ofte vasten

in alles volgen soo dien haer seiden. Hieronder booch

sij haer met sulcken simpelheit ende stilswijgentheit dat

se ons menichmael hier een goet exempel in gegeven

heeft." Verder nog 2): „Aengaende 't gebodt van de

H. Kercke was sij in alles voldoende, soo wij verhaelt

hebben, hoe teer ende swak van lichaem zij oock waer.

Ende also 't in haer tijt een gebodt pleech te wesen

van de H. Kercke dat men een ghehele vasten most zijn

sonder suivel voor dengeen die gesont waren, heeft dat

perfectelik onderhouden. Alsoo dat dese E. bijna veertich

vasten sonder suvel geweest heeft, niet alleen die wercke-

dagen maer ook die sondagen ('tgeen sij van gebodts-

wegen niet schuldich en was) opdat haer natuer geen

uutcomst hebbende, om de veranderinge der spijse, na

den Sondach soude verlange. Welcke vasten sonder suvel

haer zeer swaer vil, want sij seer teer was en weinich

verandering van spijs gebruicten, soodat dese als 't

Paeschen waer bijnae van 't eten gewent was. In twintich

jaeren en at sij 's avonts geen vlees ; ende ook veel dagen

dat sij vasten uut devotie. Also dat een waerdich Minder-

i) I, 335-

2) I, 339-
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broeder van haer seiden : Trijntje Dirks eindicht de

vasten Paesch-avont en sij begint se weder Paeschdach.

Ende, dat bovenal angaende dit punct in haer te prijsen

is, soo en hing sij met eigenheit niet aen 't vasten, maer

soo haest sij van haer Biechtvader vermaent worden,

als sij woonden in een vergadering met maechden, dat

sij haer soude voegen nae de gemene ordinantie van de

maechden, was terstont bereit, mitsdien sij altoos behil

de begeerten tot vasten maar met gelatenheit. Noch is

dit een grote verstorvenheit in dese ons E. G. M. Trijntge

Dirckx geweest, dat se altoos een groot genoegen hadde

metten spijs die haer voorgeset worden; noch en ver-

socht niet dat men eit sonderlings voor haer soude be-

reiden, alhoewel sij achternae out waer, niet cunnende

alle spijs eten, want zij geen tanden hadt
;
jae 't was

haer tot beswaernis als een ander door sorchvuldicheit

een weinich voor haer liet koocken, latende haer duncken

niet waerdich oft niet van node te sijn enige moeite

voor haer te doen. Noch oock nimmermeer en soude dese

geclaecht hebben over den spijs alsdat se niet wel ge-

kooct en waer. Ende als anderen eit claechden, wist het

dan te prijsen en te verbeteren. Zij was nochtans soo

nau van proeven, dat, alsmen enige spijs soude coopen,

willende weten of se goet was, liet men se haer eerst

proeven, om daer een recht oordel over te geven. Alsdan

wist sij 't wel te seggen; maer anders verhief sij haer

geestelicke krachten onder 't eten op tot Godt, dat sij

dicwils niet en wist wat sij at, en verstirf haer zelven

dicwils in 't heimelick onder 't eten." — Grietgen Jacobs 1
)

„was soo sober voor haer zelven dat se een hele vasten

nauliks gebruickten als wat bier en broot, soodat haer

maech te Paschen soo van de spijs gewent was dat se

I) f 14 Juli 1636, II, 333-
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geen soetemelk conde verdraegen." — Maria van

Craenhals !), hoezeer van „grote swacheyt door bloet-

spouinge, heeft noyt in de H. vaste verboden spijse

ghebruict (alhoewel sij daer licht consent soude toe

ghekregen hebben)."

Zeer eigenaardig is wat gemeld wordt over de vaste

van eene maagd, die bij haar Calviniste zuster inwoonde.

Josijntgen Thonis 2
), „een rijeke bestorven borgers dochter

van Schiedam, in de fleur van haeren tijt sijnde, alzoo

zij, noch waerlick zijnde, woonden in 't huis van haer

suster die groot-gues 3
) was geworden door haeren man

genoemt Jan de Wael (die van groot ansien was overmits

hij veel gekozen worden in de wet om de burgers te

regeeren) soo en docht het haren Biechtvader niet ge-

raetsaem dat sij bij de maechden soude woonen om de

vergadering in geen peryckel te stellen, maer dat zij

daer soude blijven ; alwaer zij veel oorsaeke van patiencie

hadt. Sij dede haer naersticheyt om dese verdoolde

menschen te bekeeren, maer sonder proffijt. Ende niet

cunnende daerin vorderen, socht zoo veel de sonde te

beletten als zij mocht ; alsoo dat sij 't verkreech dat se

in de vasten geen vlees en aten, mits die condicie dat

sij de moeyten most anneemen om alle dagen eens of

twe mael te vismarct te gaen. Sij vaste self seer scherp,

ende dorst nauwelicks neemen 'tgeen de natuer van noot

hadde, overmits de dienstbode soo nau met schalcke

oogen op haer letten (daer waeren veel booden want

het was in een brouerie). Als 't sonder suivel was, en

dorst [zij] niet en schotel bier en broot of een gebraden

appel eten, of zij waren daerin seggende : men soude

i) f 26 Maart 1640, III, 89 vo.

2) f 7 Maart 1605, I, 31.

3) De Schrijfster heeft deze uitdrukking toegelicht door ter zijde bij

te schrijven : Calvenist.
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ook soo wel sonder zuivel willen wesen; soodat sij met

wat erreten ende een boeken haer most lijden, daer sij

zeer teer was." — Trijntgen Gijsberts Poelenburch *)

„seer soober en slecht in 't neemen van haer voetsel,

sij en dronck niet als dunnebier, een kan vol costen een

duyt. Omtrent een half jaer voor haer doot, omdat se soo

swack was, soo besorchden haer suster haer van wat

goet biers; dit ghebruickten zij met sulcken soberheyt,

dat se nauweliks daer wat af ghebruykten ; ende drie

dagen 's woensdaechs, 's vrijdaechs en saterdaechs dan

verstirf sij haer dan noch dat se niet met allen ghe-

bruyekten van die dranck. Een hele vasten 's avonts en

claside sij niet als een stuck drooch roggenbroot. Sij

en hadt nimmermeer enige recreatie van te gast te gaen

bij haer vriende of bij de maechde, noch sij en begeerden

't oock niet; hadde sulcken goet ghenoeghen met haer

simpele spijs beeter als een coninck heeft met sijn

conincklijke maeltijt, al sach sij ook dat andere machde-

kens het beeter hadden." — Stijntgen Pieters 2
) „hadt

's middachs in de vasten een sobere portie, ende 's avonts

niet als een drooch beschuitge nam sij tot haer clatie."

En „weynich daegen voor haer doot, als sij om haer

swacheyt wat voetsel nam, terwijlen kreech een overval,

meenende of zij soude doot ghebleven hebben, comende

tot haer zelven seyde met een Godlicken iver : och, dat

soude mijn leet zijn dat ick eetende soude sterven." —
Anna Barents 3

) „verstirf haer in leckerheit van spijs ende

dranck. Sessendertich jaer hadt se gestorven dat se geen

ooft tusschen de twe Lievrouwen 4
) hadt ghegeeten ; ende

i) f 7 Juli 1625, I, 171 v-o.

2) f 15 Sept. 1649, III, lil, en 108 vo.

3) f 22 Sept. 1624, I, 116.

4) Denkelijk de feesten van O.L.V. Hemelvaart en Onbevl. Ontvangenis,

of wel O. L. V. Geboorte.
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altemets wel een heel jaer stierf zij datselfde." — Trijntgen

Baertes 2
)

„was seer abstract over haer selven, scherp

in 't vasten, tusschen tijde en souden se niet en appel

of peer ghegheeten hebben, jae verstirf dieselfden ghe-

heele jaeren."— Weyntgen Heyndriks 2
) „vasten seer scherp,

waarmeden sij haer natuer vrij wat krenkten. Sij worden

verport om wat goets te doen, maer wist niet hoedanich

het moste wesen ; nam aen het vasten. Sij leedt seer

grote pijn in haer tande; verstont uut andere, dat men

daerom wel beloofde S. Applonids avont te vasten, be-

loofden een heel jaer te vasten 's vrijdachs avonts sonder

vis te eeten ; welk voor haer veel was, mits sij dienden,

het soo wel niet te pas en quam. Haeren biechtvader

genoechden niet wel dat sij 't sonder oorlof gedaen hadt,

daarvan berispende ; welck zij opnam, met ootmoedicheit

ende onderhiel scherpelijke het jaer lanck haer beloften."

De wekelijksche vaste die aan het „Broederschap van

S. Willibrordus en S. Bonifacius" verbonden was is boven

reeds vermeld ; doch we vinden ook nog gesproken over

een vaste van de twaalf gulde Vrijdagen zonder nadere

aanduiding, en eigenlijk ook niet eens als van een vrome

oefening die in „den Hoeck" in gebruik was. Ze werd

namelijk onderhouden door Maritgen Jacobs Samson,

alvorens zij lid der Vergadering was, maar te Haarlem

onder de leiding der „Paters van de Societeyt."

De vigiliedagen, vóór de groote feesten schijnen den

naam hebben gedragen van „heyligen avont" en „gratie-

avont". Dan moesten de werktaken af zijn. Zoo was

Maritgen Isbrants 3
) „naerstich op haer handwerk, altoos

afdoende haar H. avont, hielp nog dicmaels andere

kinderen [in het Maagdenhuis] dien haer H. avont niet

i) f 15 Aug. 1604, I, 29 vo.

2) f 9 Mei 1636, II, 320.

3) f 27 Nov. 1649, III, 251 vo.
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af en hadde." Evenzoo Grietgen Jans i) „was seer kloek

en begaeft in haer hantwerk, dede niet alleen haer

heylich avont af, maer neyden veel voor andere, dien

door traecheyt te corte quamen, omdat se niet gestraft

soude worden." Op dien „gratieavont" bestond er blijkbaar

eene gewoonte, die eenige versnapering buiten den maal-

tijd toeliet ; doch er waren weer klopjes die uit versterving

daarvan geen gebruik maakten ; zoo Maritgen Tonis 3
),

eene der drie eerste maagden van Nicolaas Wiggers.

„Als 't op de gratieavont een weynich nae de maeltijt

was ende haer gegeven werden een weynich spijs van

ooft of eyt anders, al hadt sij daer wel grote begeerten

toe, verstirf haar selven daerin, seggende tegens dengene

dien haer uut vrienschap daermede noden : sus, 't is gratie-

avont, morgen sel ick het wel ghebruicken .... In der

uuterste siekte sijnde, en toen men soude geseydt hebben

dat sij zonder verstant was, hadt dicmaels in haer mont :

sus, is 't ook gratidach? sel men niet te kercke gaen?

Men wist het siecke mensch nau met cracht in 't bedt

te houden, dat sij al op wilde om de gratie te ghenieten."

—

Diever Jans Grotecruys 3
) „sober in 't gebruyk van spijs

en drank, soude noyt door recreatie eyt voor haer zelven

gecocht hebben, of tusschen tijden als 't gratieavont

waer, ghebruikt hebben. Bedroefden haer als zij merckten

dat jonge machden hier wat los in ware, tusschen tijde

wat ghebruickende.

Over de jonge maagden oordeelde echter Baefgen

Gerrits Wij 4
), die Geestelijke Moeder was, met meer

toegeeflijkheid. Voor zich zelve zeer verstorven, was zij

„zeer medoogende met haer nasten en principalijke met

1) f 25 Maart 1638, III, 277

2) f 14 Juni 1645, III, 145 1

3) f 30 April 1641, III, 40.

4) f 6 Jan. 1622, I, 80.
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jonge maechdcn, dien sij sorchden *) of niet vrij genoch

waeren om haeren nootdruft te neemen, hebbende voor

een spreeckwoort : wilt ghij Godt vierich dienen, zoo

moet ghij hertich eeten. Jae, soo besorcht: alsoo zij

veel jaeren te markt ginck om de spijs te coopen, liever

hadt dat daer veel overschoot als een weinich te kort

quam, latende haer voorstaen dengeen die Godt dienden

in verstorventheyt ende innicheyt, dat het dien al toe-

quam, van spijs en dranck (met maticheyt) tot haeren

nootdruft te ghebruicken." En ook de Schrijfster zelve

is, in het Leven van Trijntgen Wouters van der Mij 2
),

met wijze woorden, hoezeer de goede meening veront-

schuldigend, tegen overdrijving opgekomen. Wij lezen:

„Sij was seer abstract over haer zelven, sober in eten

ende drincken, allenskens haer selven meer ende meer

ontreckende. Ettelike jaeren gebruickten sij noch vis of

vlees, achternae geen eyere, pottasie, jae geen boter en

broot; in 't leste had maer een schotel melk of bieren-

broot, dat dicwils maer eens daechs, jae was dicwils een

helen dach sonder eten, somtijts twe, ook wel drie of

dardalf, soodat het te verwonderen was een mensch met

soo weinich voetsel, gesont sijnde ende te kercken gaende,

conde leeven. In en gehele week gebruicten nauliks

drincken; ende in haer leste siekte, hebbende een seer

brandige hittige coorts, al waer 't angenaemste voor haer

naetuer was een toochgen drincken, niettemin ontrock het

haer zelven, nemende voor haer in drie daegen niet te

drincken (maer en volbracht het niet, indegehoorsaemheit

ontvallende). Was soo uutgemergelt dat se niet en hadt

als vlees over 't gebeente ; ende 't pit van haer cracht was

se quyt. Dit punct is meer te verwonderen als nae te

i) Voor wie zij bezorgd was, of ze niet enz.

2) f 29 April 1636, III, 399 vo.
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volghen; hadde ook wel soo goet geweest, sij hier wat

meerder discretie in gebruict hadde, ende die ghehor-

saemheyt gevolcht ; maer mitsdien sij clein van verstant

was ende groot van liefden, soo kon die dischretie geen

plaets hebben. Niettemin haer goede mening ende pure

liefde heeft vervult dat an de dischretie ontbrak; soo

moet in dese E. haer abstinentie meer gelet worden

op haer goede iver om die naetuer te versterven, die

beweginge van Godt inwendich te volghen, hoeseer het

ook op de natuer aenquam, als op haer ondischretie."

En merkwaardig is ook nog het slot der geschiedenis J
)

:

„Haer vader stont daer seer op om haer voor een tijt

tuis te hebben, mitsdien sijn E. vermerckten sij haer

selven soo uutmergelden door abstinentie, verhopende

of sijn vaderlicke woort wat cracht mocht hebben in

haer, om de naetuer een weinich meer toe te geven.

Het docht ook goet de geestelike vader haer E. Oversten,

soodat den dach was bestemt dat sij samen nae Amsterdam

soude vaeren. Sij werden hierin benaut, merckende dat

dit soude sijn tot gelijcheit van de naetuer; docht sulks

de wille Gods over haer niet te sijn, gink bij haer

Oversten sijn E. biddende dat se in de vergaering mocht

blijven, al souden se wesen in een hoekxken van een

turfschuertgen. Ende Godt was met haer, want sij worden

sieck aen de coorts; welk allenskens vermeerderden,

soodat se omtrent drie weeken daernae stirf. De aertsche

vader meinden haer tuis te haelen, ende die goedertieren

hemelschen vader nam haer in sijn eeuwighe rijk."

Na het bidden en vasten kome de aalmoes aan de beurt,

met andere liefdewerken door de maagden beoefend.

Bijzondere tijden om aalmoezen te schenken waren

de hooge feestdagen. Pieternelle Dirkx van Alckema 2)

I) III, 400 vo. 2) f 12 Apr. 1617. I, 58 vo.

28
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„was zeer milt tot den armen .... hebbende hierin een

goede ghewoonte dat se op de drie principaelste hoochtijde

des jaers als Kersmis, Paschen ende Pinxteren menichte

van aelmissen gaf, omdat de arme door lichamelicke

nootdrufticheyt dien feestdage niet zoude breecken."

„Als de Overste beval dat Annetgen van Emminga ^

in de vastenavont een deel arme maechden soude ten

eten noden, onthaelden die met zulcken vollen vriendelic-

heit als of 't haer naeste vrienden gheweest hadden."

En haar zuster Doetgen -) deelden veel aelmissen, hadde

veel armen dien haer toevlucht tot haer hadden. Jae,

op Kersavont, also zij 's avonts stirf, liet noch nae haer

oude ghewoonten veel aelmissen omdelen. Doen sij

noch crachten hadt, sat hele daeghen ende neyden arme

lieden haer kleeren met sulcken devotie alsof sij Christus

selfs becleet hadde."

We hebben boven al gehoord van „sielenbroot" bij

overlijden. Als een der „minste, verworpenste wercken"

nam Geertruydt Jans 3
) op zich „de siecken te bedienen,

de dooden te ontwaden, het broot voor de overledenen

om te deelen" en langhe jaeren als daer eimant ghe-

storven waer, bracht sij het broot rontom aen de maechden,

om te versoecken 't gebedt voor de overledene ende

dat uut liefden. . . . Wat heeft dese gewillige dienstmacht

Christi meenige ontelbare nachten gezvaect bij de siecken

ende de dooden ('t geen haer oock swaer viel doordien

sij was seer slaperich van naetuere), daer en mocht

sodanigen werkjes van liefden niet te doen sijn, of zij

was daerin de principaelste ende de eerste. . .
." „Noch

hadt dese E. maecht Giert Jans een sonderlinghe gaef

i) f 25 Nov. 1632. II, 84 vo.

2) f 24 Dec. 1636. II, 92 vo.

3) f 12 Oct. 1623. I, 92—93-
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om de krancken ende stervende menschen wat goets

voor te seggen, ende bleef daer soo ghetrou bij, al

duerden 't dagen ende nachten aeneen, sonder te ver-

toonen enighe vermoeytheyt, jae, met sodanigen blijt-

geesticheyt ende medogentheyt alsof sij bijnae geen

lichaem ghehadt en hadde." Evenzoo „droech Aeltgen

France of Duyne *) oock sorch voor de dooden, dien

ontwaedenden, kistende, stelden [onder] de maechden

order om elcke tvve uren met haer tweeën daer te

comen bij bidden, 's nachts te waken bij de dooden

ende siecken. Als er wakers van node waeren gink

men nae haer ; sij bestelden se. Hier waren die maechden

vlijtich in; als sij van haer versocht worden, gaering

daer die liefden in bewijsende." Giertgen Claes van der

Mij 2
) „was seer barmhertich ende medogende tot den

armen, maar principael tot de huisgenoten des geloofs.

Noch jonck sijnde, also haer vader was huissitten-vaer 8
),

wat aelmissen sij conde krijgen voechden dien al aen de

Catholiken, armen. Haer goedt hebbende gaf mildelijken,

insonderheit an de maechden van ons vergaedering.

Elcken mael alser een broeder of suster ghestorven

was, deelden dan veel maechden mede eerlicke ge-

1) f 9 Mei 1636. II, 309.

2) »Een borgers dochter van Amsterdam."
-f 21 Jan. 1636. III, 360 v-o.

3) »Ue vader was een treffelick coopman in granen, wonende op

't Water daer doen ter tijt de treffelicste coorencoopers woonde; was

een goet man, wel verciert met sedichlijke duechden, maer niet Catholijk.

De sommegen meinden of hij gues waer, mitdien hij huissitten vaer

was, gink in de kerk onder de predicatie met het sacgen om aelmis

biddende voor den armen, ende [mitsdien] sijn vrienden ende voor-

kinderen gues waeren; hij hadt te voren getrout gheweest eer hij dese

vrou kreech, maer was meest een vriegeest, sonder confessie van religie.

De moeder was een devoot ende iverich Catolijk, waerdoor sij noch

in 't leste haer man won, dat hij Catholijk stirf met twe van de voor-

kinderen, ende haer eygen kinderen in de Catholike religie opvoeden."

III. 352.
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denckenisse; ende nae haer doot maekten, dat alle de

maechden rijk en arm, elk nae sijn gelegentheit een

gedenckenis van haer hadt."

Een bijzonder liefdewerk was het naaien voor de

armen. Zoo Geertgen Pieters x
) „booven maeten com-

passiues ende medogende tot den armen, nayden met

sulcken affectie ende devotie de clederen van dien, alsof

se 't kindeken Jesus zelfs becleet hadt, schickten 't selfde

met sulcken zorchvuldicheyt op zijn orber alsof se de

moeder van elcken arme mensch gheweest hadt. Daer

sij selfs de macht niet toe en hadt, badt sij met oot-

moedicheyt dengeene die rijcker waren om hulp, soodat

sij veel eerlieke hertgens onder de maechden voort hielp

ende veel bedroefde herten vertroosten." — Magdaleentgen

van Dam 2
) „was zeer vlijtich .... in te beneyen d'ouwe

clederen van linnen en wollen voor eerlieke maechden,

jae, dat se haer zelven daer altemets in afmenden,

doordien sij haer liefden zoo verre daerin uutspreiden,

opdat die maechden terwijlen haer hantwerk mochten

doen om eerlick haer cost te winnen." — Aeltgen France

zoo pas genoemd „neyden menichvuldelijk veel linden

voor die maechden ende den armen, die hemden bij de

dosijnen, soo naerstich alsof haer cost daeraen hing.

Als sij daernae, in andere wereken sijnde soo veel tijt

niet en hadde, nam den nacht te baet als 't haer den

dach ontbrak. . . . Desgelijks was behulpelijk in 't waken

's nachts bij de sieken. D'Oversten gaf haer tot een

officie, dat sij soude sorch draegen voor de siecken in

de vergaderinghe, ende 't tgeen sij allenich niet conde

doen, ordere soude stellen van andere te helpen. Is in

desen dienst seer getrou ende medogende geweest ; wien

l)f 8 Aug. 1625. I, 182 vo.

2) f 4 Apr. 1634. II, 189.
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eits overquam mocht loopen na peet Ael als nae haer

moeder; gink selfs in de vergaderinge om spijs voor

de siecken te haelen, als sij wist dat daer gebraeden

was, oft eit vermaeckelicks. In haer tijt waeren der

veel siecke maechden onder die gemene maechden

;

ende viel noch te moeyeliker mitsdien daer veel woonden

buiten den hoek, soo hier en daer in de stadt; maer

door de grootheit van haer liefden, viel 't haer al licht."

Trijntgen Jans, de Schrijfster zelve, naaide *) „gedurich

voor diegeene die sulcx van doen hadden, soo voor

arme huysgesinnen, alsoock voor de maechden die niet

veel tijtelijcke middelen en hadden, en ten derden voor

arme kinderen [in het Maagdenhuis], in hetwelcke dese

E. maecht met noch meer andere treffelijcke rijcke

maechden dickwils met malcander ghingen naijen."

Reeds kwamen ter loops eenige daden voor van liefde aan

zieken bewezen. Nog andere zijn te vermelden. Annetgen

Heyndriks Smit 2
) was een „buitenmaecht", die „om de

notelicheyt van haer ouwe moeder ende hulp van haer

geestelicke suster 3
), most t'Amsterdam blijven wonen,

maer metter herten was sij in de vergaederinge . . ., quam

dicmaels over bleef dan lange tijt aeneen .... 'T en is

niet te weten watten weer 4
) sij dede ende grote begeerten

sij vertoonden aen haer E. Oversten Mr. Joost Cattius

nae den doot van haeren suster (meynende sij was ont-

bonden ende hadt haeren huer uutgedient) om te Haerlem

te comen metterwoon . . . ; maer sijn E. vonde het ge-

raetsaemste sij t'Amsterdam bleef, mitsdien sij soo veel

goets dede onder den armen, seggende : den armen en

moghen u niet missen." Te Amsterdam had zij met

i) III, 426.

2) 22 Dec. 1639. III, 10.

3) Begijntje op het Hof.

4) Weer= moeite, inspanning.
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haar zuster „lange jaren een out bagijntgen bij haer

wonen, ende ook lange tijt haer oude moeder, dien sij

samen dienden ter tijt sij stirven . . . ; ende dan noch

alle die arme desolate menschen dien tot haeren huyse

quame, ende sij ook aenbracht bij haer suster, als sij

maer wist sij eenige hulpe van doen hadde van ge-

nesingen. Al vondt sij se maer bij de straet, sij sont

se bij haer suster om te genesen; soodat sij ende haer

suster een goedertieren strijt met malkanderen hadde,

soodat de suster seyden : ick geloof niet of d'armen sullen

noch uit het gasthuys van Romen tot ons coomen. Sij

kregen se van alle natiën ende conditie van menschen

tot haer. Ende sij seyde wederom tegens haer suster,

omdat ghij mesteren cunt soo krijgh ick soo veel armen

aen mijn snoer, dan blijf ick daeraen hangen. Maer alle

beyden hadden sij herten vol barmherticheyt ende be-

wesen 't met die wereken." — Lijsbet Pauwels Houwaert 1
)

heeft „veel verscheyde reysen ghedient een maecht in

ons vergaring, welcke van Godt besocht worden met

crancksinnicheyt, soo quaet dat se seer vast moste ge-

sloten sijn. Hier was sij nacht ende dach bij tot haer

troost in een buitencamertgen, bedienende haer, niet

sonder grote moeijelicheyt van 't geraes, stanck ende

vuilicheyt ; dede 'tselfde met soo grote liefde sonder

verdrietelicheyt, elcken mael als 't haer overquam even

bereyt daertoe. sijnde. Jae, in Vlaenderen sijnde, daer

se zoo gaering was om 't volle gebruik van de H. kereke,

en vergat niet het bewijs van dese liefde; schreef aen

haer E. Oversten : hadde haer medesuster haer hulp

van doen, wilde gaering overcomen. Welk sijn E. soo

aengenaem was, dat hem de tranen ten oogen uutsprongen

van blijtschap, bemerekende dese getrouicheyt der liefden.

i) f 28 Oct. 1643. III,
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'T ghebuerden dat onder de vergaderinghe twe maechden

Josijntge Willems ende Claesge Wouters van Godt ghe-

visenteert waren met de gave Gods 1
). Dese simpelijk

door een maecht versocht sijnde, of sij dese siecke wilde

helpen bedienen, was terstont bereydt, noch en vraechden

niet wat loon sij soude hebben, noch conditie bedingende

oft haer dieselfde siekte door 't bedienen overquam, men

dan mede voor haer most sorghen, oft dagende dat sij

schade soude lijden aen haer neyen, haer clante ver-

liesende omdat sij dien in soo lange niet soude cunnen

helpen, neen, bracht geen redene of sorchvuldicheyt

voort, maer was terstont bereydt .... Ende God bewaerde

haer, dat sij daer geen misquaem 2
) van en kreech." En

in het sermoen op haar uitvaart gewaagde de Overste

Boudewijn Cats er ook van met de volgende woorden 3
)

:

„Niet minder en was zij ook in 't bedienen van de siecken

hoe swaer, moeijelik periculoos sij waeren, stellende

haer eygen leeven in perikel, welk mijn en u bekent is.

'T is mijn bekent, hoe ghewillich sij was om te dienen

ons E. vader 4
), als dienselfde van Godt met een sware

siekte ende accedente ghevisenteert was, deselfde buytens-

lants voorvluchtich sijnde." — Ook was er een klopje

Tuenisgen Marinus' Felix 5
)
„wier siekten ende pijn soo

vermeerdert ende verswaert waeren dat 't een mensch

deerden dien daar omtrent was. Dit duerden meer als

ses jaeren soo quaet, leet als een martelers, teerden soo

uut dat se nau en mensch geleek" enz. „Dit was haer

i) Bekende verbloemende uitdrukking voor de bezoeking Gods met

de pestziekte.

2) Misquaem van miscomen, het tegenovergestelde van bequaem.

3) III, 92 vo.

4) Joost Cats, die toen gewis in Gent verbleef, waar Lijsbet Pauwels

meermalen heenging. Verg. boven blz. 297.

5) f II J ul ' 1649. III, 250.
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een grote vertroostinge, dat sij soo rijkelick tot haer

nootdruft versien werde van de maechden haer geestelicke

medesusters, ende gedient van haer geestelicke mede-

suster Pietertge Gerrets, nacht en dach haer ghetrou

zijnde met een grote liefde ende onverdrietelicheyt in

haeren dienst. Ende als 't dan bove maete quaet was,

quamen d'andere maechden met liefden helpen."

Ook arme kloosters en arme studenten werden bedacht.

Lijsbet Jans Boggen l
) „welbegaeft om de uutwcndighe

tijdelicke dinghen orberlick en proffijtelijcke te schicken,

waerdoor sij veel goets conde doen aen den armen, soo

van 't geen haer selfs toequam als dat haer soo mildelijcke

van andere, soo geestelicke als waerlicke toebetrout

worden, want sij wisten, dat het niemant soude beeter

hebben mooghen dispenseeren als desen; also dat se

was een ghemeene toevlucht van de armen (als een

anderde S. Elysabeth) niet alleen bekent in de stadt of

in 't landt, maer oock in Brabandt. Wat arme closters

hebbender niet al hulp en onderstant door haer gehadt,

doende 't selfde met de meeste liefde ende grootste

affectie, soodat se tot haer quaemen als tot haeren

moeder, weetende een iegelick nae haer conditie en

gheleegentheyt te helpen. Ende was in sulcken estimatie

bij die waerlicke lieden, dat, als sij maer een bode van

haerent wegen stierden, te kennen geevende de noote-

licheyt van sommeghe cloosters in Brabandt, deelden

alsdan mildelijcken haer aelmissen meede. Dese E. was

op haer dootbedde noch metten arme becommert, daer-

voor sorgende in haer leeven ende nae haeren doot

;

jae, souden het wel al ghegeeven hebben aen den armen,

hadde sij van haeren Biechtvader niet wedergehouden

gheworden, die haer een ghebodt gaf, dat se niet meerder

I) f 21 Dec. 1625. I, 202 vo.
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als een gulden mocht om Godsvvllle geeven sonder oorlof.

Ende hierin was dese E. seer ootmoedich ; als sij aelmisse

aen eimant gaf, dan seide se ghemeendelicke daerbij

:

kinderen, ick en geef 't u niet van mijn, maer het is

van een ander; daerom moet ghij voor die lieden

bidden. . .
." „Ook nam se veel eerlicke maechden in

haer huys, geevende die vrie huyshuer, vier en licht,

ende noch veel meerder barmherticheiden daeraen bewees,

soowel aen de siecken als aen de ghesonden, als namentlijk

aan Trijntje Crijnen, die soo swaeren accedent hadt, met

soo grooten liefden haer daertoe settende alsof se de

H. moeder Gods in haeren huis ghehadt hadde." Annetgen

Heyndriks Smit, boven reeds genoemd, heeft ook *) „grote

barmherticheyt bewesen aen arme studenten, om dien

te brengen tot die Priesterlicke staet, als namentlik aen

een dien ook een waerdige Priester Gods geworden is,

soo door haer selven, als anderen haer hulp daertoe

versoeckende."

Schamele armen vonden mededogen bij Jannetgen

Dirks 2
) „hebbende verscheyde armen daer sij die hant

aen hiel, dien besorgende van linnen ende wollen, sat

dat mede en neyde, haer zelven dicmaels verpijnende,

also zij seer swack was, maer sonderling met dengeen

die van rijkdoom tot armoet gecomen waeren, ende

dengeen die eerlik waeren, helpende dien met eerlicheit

ende treffelicheit." Al evenzeer „wracht" in de Schrijfster

zelve 3
) een groote miltheyt soo tot den armen als oock

tot persoonen die voor 't ooch van de menschen eerlijck

saeten ende nochtans in 't heymelijck arm waeren; aen

devvelcke sij dickwils stilswijghende groote somme gelts

1) III, II vo.

2) f 28 Jan. 1636. II, 273.

3) III, 433 vo.
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gaf, volghendc hierin nae 't exempel van den H. Bisschop

Nicolaes, die geen danck oft lof voor sijn aelmoessen en

begeerden. . . . Desgelijckx alsser aelmoessen versocht

werden voor arme religieusen, soo gaf se groote stucken

gelts." — Haesgen de Wit J

) „hadt een groote liefde tot

den arme maer beminde die noch meerder nader zielen

als nae den lichaem. Hierom ghebuerden 't dat se dicwils

was peet van de arme kindekens die anders aen haer

doopsel qualijck soude hebben cunnen raecken, geevende

de moeders dan een goet stuk gelts tot pillegift van

't geen sij te erf ghebuert hadt ofte haer geschoncken

was." En als zij, en hare zuster Trijntgen 2
)
geprezen

worden 3
), dat zij zeer sober leefden, dan wordt er bij-

gevoegd : „de oorsaek waerom zij dit dede was eensdels

om de verstorvenheyt te oeffenen ende andersins 't geen

sij verspaerden soude mooghen geeven aen den armen,

waertoe sij samen sulcken affectie hadden als oft haer

eigen kinderen gheweest hadde. Worden haer eit ghe-

schoncken van een ander tot haer recreatie dat ver-

spaerden sij ende waren verhuecht, dat sij wat soets

hadden daer zij een arm siek menschgen mede mochten

vermaecken." — Eveneens Brechgen Pieters 4
) „alhoewel

sij van Godt begaeft was met veel tijtlicke rijekdomen,

en stelden nochtens haer hart daer niet op, neemende

met suinicheit ende soberheyt daervan haer nootdruft,

soodat men bijnae geoordelt soude hebben dat se gierich

waer; jae, reeckenden 't voor dieverie als sij voor haer

selven wat meerder soude neemen als de uuterste nootelic-

heit, ontsteelende het den armen. Al 't geen sij over

hadt ordineerden 't tot de glorie Gods, tot hulp van de

i) t 25 Juni 1620. I, 188 vo.

2) f 26 Aug. 1625.

3) I, 187—88.

4) f 8 Apr. 1626. I, 206.
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dienaers Gods ende tot onderhout van haeren even-

naesten. In haer leste siekte soo bedacht sij al de arme

maechden van ons vergaderinge met haer klederen,

huysraet en andersins, een iegelick nae haer ghelegentheit,

soodat se nae haer doot kregen elck een testament, ende

goede ghedenckenisse." — Aechgen Baertes *) van wie

boven al verhaald is, hoe ze menigmaal de arme maagden

aan haar tafel noodde, was zoo „milt ende lyberael tot

ghemeene armen, hadder veel dien sij vrienschap dede,

soodat sij 't selde met haer renten alleen niet conde

doen ; maer nam ook daertoe van haer hooftsom, soodat

se die vrij wat veel verminderden al bij haer leeven." —
En Annetgen Joris 2

) „doen se in de werelt was . . . hadt

alsdoen ghenoech ten besten voor de sindelicheijt 3
) en

pomposicheijt, maer niet voor de ere Gods ofte voor

den armen ; Godt dienende, was 't recht contrarie ....

niet alleen gaf sij haer rente jaerliks, maer oock daer

se conde stack se af van de hooftsom. . . . Als sij sach

dat eimant van de arme maechden wat sober waren in

't habijt, nam dat soo ter herten alsof het haer eygen

kinderen gheweest hadden ende besorchden dien daervan

al met en stillicheyt, den een bestellende een lijfgen,

d'ander een schorteldoeck, d'ander een cleetgen, elk nae

dat sij ghebreck hadden." Zelfs was, om te eindigen,

„in Trijntgen Willems, de medogentheit tot den arme

soo groot, datet scheen alsof se met haer was opgewassen.

Dan overmits sij ende haer outste suster saemen waeren

met haer tijtelicke goedt, soo mocht sij niet meer gheven

als haer van de suster gheconsenteert werden; ende

soo haest en hadt sij 't niet of deelden 't terstont

i) t 23 Dec. 1631. I, 290 vo.

2) t 7 Aug- 1625. I, 177 vo.

3) Zinnelijkheid.
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mede, jae was benaut in haer conscientie dat se eyt

soude hebben welck niet notelijck en waer, ende den

armen niet gheven."

Uit al deze voorbeelden van onbekrompen mildheid

bij klopjes die met tijdelijke goederen gezegend waren,

bemerkt de lezer, dat de bezitsters vrije beschikking

hadden over hare goederen. De vergadering immers was

geen klooster; waarin de leden op kosten der gemeen-

schap konden leven. Daar volgde echter ook uit, dat er

geen leden in de Vergadering werden aangenomen die

bij gebrek aan middelen tot last zouden kunnen worden.

Vandaar dat we herhaaldelijk gewag vinden gemaakt

van den ijver en zorg der maagden om hare kost zelf

te winnen.

Toen dan ook Tuenisgen Marinus 1
), dienstmaagd bij

Pieternelletgen van den Bosch 3
) om zwakte „uut haer

dienst scheyden moest, versocht sij in de vergaderinghe

te blijven, [en zich] met haer hantwerk te behelpen.

D'E. Oversten, doentertijt M. Joost Cast, sloech het af.

Mitsdien sij sieckelik was ende geen tijtlike middelen

hadt, was 't een sware last voor de vergaederinge aen

te neemen. Sij aenhouwende met bidden" werd door de

„getrouwe macht" Lijsbet Pauwels 3
) ontvangen „in haer

huys, onderstut wordende van een andere ouwe maecht,

dien mede liefden hadt tot dit Godsvruchtige hertgen.

Hielen niet op van bidden bij d'E. Oversten, soodat sij

ten lesten consent verkreech om te mogen blijven ; . . .

ende hij nam se aen voor sijn geestelicke dochter." Ja

i) f II Juli 1649. III, 249.

2) Blijkbaar eene Maagd in den Hoek doch wier leven niet be-

schreven is, doordien zij na de Schrijfster overleden zal zijn.

3) Over wie »een Godtvruchtich spreeckwoort was in de vergaderinge,

als men met eimant verlegen waer: Lijsbet Pauels is soo trouhertich,

se/ de liefde daer tvel aen bewijsen. Ende 't geschieden ook also. III, 89.
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zelfs, toen het gebeurde dat „de ouwers van Areiaentgen

van der Wiel („treffelicke borgers van Delft"), grote

verminderinge geleden hebbende aen haer tijtlik goedt,

het niet wel conde uutvoeren om in een vergaderinge

haer cost te betalen, versochten [zij] hertelicke, dat sij

soude tuys comen bij haer ouwers metter woon. Maer

sij haer hemelsche bruidegom getrou blijvende om wiens

willen sij vlees en bloedt verlaeten hadt, ende liefhebbende

de H. vergaderinge, wilde liever hier blijvende haer cost

sitten winnen met haer handen als bij haer ouders sijnde

soet en leechjes voortgaen. Vertoonden 't met de wercken

winnende met speldewercken haer cost. . . . Ende Godt

gebenedijden haer hantwerck soodat sij haer cost eer-

lijck won."

En niet minder opmerkelijk is wat we vernemen over

de adellijke gezusters van Emminga 1
). Met moeite

hadden zij haren vader bewogen, dat hij de intrede in

de Vergadering „consenteerde". Zoo kwamen zij „soober

van tijtlike middelen", want, zoo teekent de Schrijfster

tusschen haakjes aan „(de ouwers duncken dan rede

ghenoch te hebben bijsonder als sij
2
) Godt dienen, sober

van tijtelicke middelen te versien). Also dat dese Godt-

vruchtighe harten het in 't begin seer sober hadden,

vercochten haer gouwe ketting van haer hals, ghe-

bruickende 't geen daervan quam tot haeren nootdruft."—
Ook aan Willemijntgen van Gouthoeve 3

), toen de ouders

nog „wel Catholyck maer slap in de religie" waren

bezorgden dezen „haer niet van tijtlicke nooddruft,

i) Vier in getal: f 1609, 1620, 1632, 1636. II, 72— ioo. Het ge-

heele verloop der geschiedenis van haar komen naar Haarlem is al

gedrukt in de Bijdr. D. XVIII, blz. 127 vlg.

2) Versta: de dochters.

3) f 20 Dec. 1638; niet hare zuster Annetgen, f 23 Febr. 1626.

III, 308—II.
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stierden in een halfjaer niet een penning aan geit. Sij

eerlick zijnde van herten, setten haer tot naersticheyt

om met speldewercken haer cost te winnen". . . Nochtans

„mettertijt d'ouers, siende dat sij constant bleef, be-

weechden Godt haer herte, dat sij haer wat onderstant

deden. Ende sij was naerstich op haer hantwerk om
wat te winnen. . . . Ende die patiencie van dese dochter,

ende die Godtvruchticheyt van de andere kinderen,

verdienden bij Godt dat die ouders seer veranderde,

worden iverich Catholyck, seer devoot ende Godsvruch-

tich, ende besonder die vader soo barmhartich tot den

armen ende soo toegedaen tot sijn geestelicke kinderen,

dat hij dien meer tijtlick goedt naeliet als die waerlicke."

In het Leven van Angniet Francen J
) wordt ons een blik

gegund op het dagelijksche huishouden eener „particuliere

vergaederinge" . Zij werd namelijk „gestelt uut den hoeck

in de huysinge van Machtelt Bickers bij de ouwe gracht.

Wekken haer geen cleyne verstervinghe was, dat sij

den hoek met het dagelix gebruik van de Goddelike

dienste most ontberen ; tot welcke sij zoo sonderling

devoot was, ende nu niet meer als op haer buerte te

kercke comen. Ende dien maer becommernisse gehadt

hadde van eene maecht te bedienen, nu een hele ver-

gaderinge most besorgen van gemene maechden dien

haer cost metter handen wonnen, gevende maer een

gulden ter weken voor haer cost. Hiel soo eerlik, puntich

ende schickelik huys, met soo bequamen tafel, dat men

soude geseydt hebben, hoe sij 't om soo cleynen geit

cost doen. Ende was soo getrou voor de maechden dat

sij door geen gemeen werk soude belet worden, insiende

dat sij haer cost moste winnen, al 't werck ende sorch-

vuldicheyt op haer nemende."

i) f 5 Juni 1643. III, 69 vo.



449

Niet ongepast, dunkt mij, zal hier nog plaats gegeven

worden aan verschillende, voor de burgerlijke toestanden

soms zeer eigenaardige en kenschetsende bijzonderheden

over de wijze, zvaarop de Maagden hare tijdelijke

middelen bezaten en beheerden.

Giertgen Dirks van Rijswijk *) was boeredochter, wier

vader „een aensienelijk man was, werdende veelmael

vercoren tot Schepen van 't dorp .... maer wat te los

van sijn eygen proffijt met schade van hem selven ende

zijn kinderen," waardoor deze „vernootsaekt waeren de

goede lieden te dienen." Reeds zijn over haar geslacht,

en een ander daaraan verwant, bijzonderheden mede-

gedeeld 2
), die voor de kerkelijke geschiedenis van Rijswijk

van belang zijn. Giertgen dan „diende in den Hoeck bij

treffelick volk" zoodat zij, toen ze „nae Haerlem soude

trecken, vrij wat geit vergaert hadt." Doch „haer outste

suster sprack haer aen, dat se wel wat van doen hadde

voor haer jongste broeders en susters; gaf 't haer

terstont. Sij hadt een pacxken met goedt bij haer; dat

worden haer onderwech ontstolen. Sij was even wel te

vreden, bracht twe of drie blancken aan geit mede, met

een hertgen sonder sorchvuldicheit :J

), betrouwende op

Godt die voor de sijne wel weet te sorgen, doordien

de Oversten haer al besorcht hadt van een goede huer

bij de Eerwaerdige meecht voornoemt, daer se hadt de

cost, ende won een matelicke huer tot onderhout van

haer nootdruft. Dese E. maccht Giertgen Dirks was

booven maeten los van de tijtelicke dinghen, weinich

hebbende ende veel min begeerende .... mitsdien haer

betrouwen was, selver medewerckende, kloek, naerstich

en suinich sijnde, maer sonder sorchvuldicheyt ende be-

i) f 10 Dec. 1633. II, 154—58.

2) Bijdr. Deel XX, blz. 340-48.

3) Bekommerdheid.
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geerlicheyt, was daer beneffcns van 't geen sij won

milt ende lyberael voor een ander; gaf liever als sij

't ontfing. Jae, oock 't geen haer gerechtich toequam,

door arrebeit ende trouicheit verdient hadt, te weeten

twe hondert gulden hooftsom, verloor 't selfde tot eender

tijt met hooftsom ende rente ; maer en hadt daer geen

droefheyt om, want sij daer niet aen en cleefden. . . Ette-

licke tijt terwijlen sij hier woonden, haddet vrij watsoober,

doordien sij op haer selven sat, ende met haer spinnen

geneerden ; maer hadt daerin soo goet vernoegen als

de rijeste mensch mach hebben in sijn 'meeste over-

vloedicheit. Dan omtrent een dertien of veertien jaeren

voor haer doot, quam se te dienen bij de Edele dochters

Anna, Doetge, Trijntje Sicxtus van Eminga gesusters

;

welcke dienst sij met sulcken liefde getrouicheit ende

sorchvuldicheit dede als haer eygen, waerdoor sij haer

wederom soo lief hadden als haer suster, sorgende voor

haer in tijtelick ende lichamelijck. Ende waer 't saek

[dat] sij nae haer driën gheleeft hadt, souden se van

tijtelick soo wel besorcht hebben, dat se met gherusticheit

in stilte en devotie haer hemelsche Bruidegom hadde

moghen dienen ; maer alsoo 't Godt belieft heeft sijn

Bruidt tot hem te neemen terwijlen die middelste suster

Doetge Sicxtus nog leefde, heeft haer soo vol gedaen

van alle behulpelicheyt in haer sieckte, ende soo eerlijk

begraeven als of 't een rijeke maecht gheweest hadt

;

liet haer begraeven tot Haerlem in de S. Jans kerek." —
Areiaentgen Clemens 1

) was dienstbaar bij de bekende

maagd Machtelt Bickers; „maer, wat liefhebster dese

Bruidt Christi was van de H. armoet gaf se te kennen,

als haer vrou dese wilde erfgenaem maecken van al haer

goedt. 'T waer haer een verdriet ende pijn dat sulk.s

i) f 13 Juli 1629. I, 261 vo.
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soude gheschieden. 'T selfde hebbende, nam daer nau

soobere nootdruft af, soodat se van de ghehoorsaemheit

dikvvils most ghebooden worden om haer natuer wat

meer toe te geeven, opdat se wat langer leevende meer

tijts soude hebben om haer hemelsche Bruidegom te

dienen. Verre was van haer 't gemeene spreekwoort

:

als niet comt tot eit, is't allemans verdriet ; soo niet in

dese. Als niet quam tot eit, was 't tot en iegelicks

profijt ende gheniet, met sulcken miltheit ende liberael-

hcit, dat van haer mocht gheseydt worden als van haer

vrou, dat se hadde de duecht van grootdadigheit, soo

tot vercieringhe des tempels als tot de Overste der

vergaederinghe, oock tot vrienschap en recreacie van

de arme maechden, ende tot aelmis van de gemene

arme in de stadt. . . . Oock was dit en groote ver-

storvenheit in haer, dat se met het tijtelicke goedt dat

haer soo overvloedich besproocken was, niet alleen voor

haer selven niet en ghebruikte, maer ook niet tot dienst

van haer vriende om die daermede te vcrrijcken seggende :

't en is van mijn vriende niet ghecoomen, 't en selder

oock niet onder blijven ; besprak die maer elck en cleine

legaet nae haer doot, en bestelden het ander ter eeren

Gods in sulcker voegen als sij wist dat haer vrou

devocie toe ghehadt hadde. Alhoewel zij suinich was

over haer zelven, was nochtans eerlick ende ruimhertich

om mildelijck te loonen dengene die eits dede tot haer

behulp ; bij exempel ; zij lach lanck betreet ende most

's nachs bewaect worden. Hiertoe nam se geen rijcke

maer arme maechden ; dien gaf se elcke nacht ses

stuivers, omdat se bij haer ghewaeckt hadde, om de

rijcke niet te belasten ende de arme te helpen, dien

dat geit dienstich was. Desgelijks als de maechden haer

huis hilpen schoon maecken, gaf die dan soo over-

vloedige veranderinghe van eeten, dat het was of se te

29
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bruloft waeren ; willende liever schoon maecken als in

haer gemack tuis blijven. Sulcken verandering was 't

haer." — Claesgen Jans *) „hebbende cleyne middelen,

's jaers maer veertich gulden tot incomste. Daernae

verminderen 't ; was 't maer dertich gulden 's jaers.

Was sonder sorchvuldicheyf om wat te vermeerderen

tegens den ouden dach, werpende allen haer sorch-

vuldicheyt in den Here, hem toebetrouende, hij haer

niet soude verlaeten. Sij was ettelicke jaeren koek, be-

sorgende die kuecken, brengende haer rentges in de

gemeente, in de plaets dat se geit soude winnen."

Van andere klopjes weer hooren we, dat ze met

zuinigheid en vlijt aardig wat geld over wonnen. Zoo

Wiggertgen Lieven 2
) „kloek, naerstich ende suinich op

de goederen van haer vrou ende proffijt van haer selven,

om in haer joncheijt over te garen daer sij tegens een

siecke dach of ouwerdoom mede mocht behelpen, om

de vergaering tot geen last te sijn. Sij was seer begaeft

*n fijn gaering te spinnen ; als sij haer dienst voleynt

hadt, setten haer met stillicheyt tot haer hantwerk,

won also eerlik ende devoot haer cost. Ende als sij

stirf, hadt noch wel wat over tot de ere Gods, een

vriendelicke dancbaerheyt an haer E. Oversten, aen

haer medesusters ende een freye erffenis aen haer broeders

kinderen nae haeren doen. — Gierte Cornelis 3
)
„veel jaeren

haer geoeffent hebbende in een Godsvruchtigen naerstigen

arbeydt, seer angenaem sijnde voor dengeenen die haer

hulp van doen hadden. De arme maeehden hielp sij om

half loon, jae al was 't maer om een uer of een half,

was even bereyt. Door haer kloeckicheyt en zuinicheyt

ij f IO Dec « x 643. III, 98.

2) f 6 Maart 1649. III, 232 v-o.

3) f 2 Jan. 1650. III, 262.
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hadt een moye renten overgegaert." — Maritgen Lauris *)

„hadt weinich tijtelicke middelen, maer doordien sij was

zoo suinich en sober over haer zelven, booven maeten

naerstich en cloeck op haer hantwerk ('s morgens

vroech en 'z avonts laet, jae gaf haer zelven naulick

tijt om te eeten) ende daerbij eerlick van herten, ende

milt en lyberael voor haer evennaesten, ende principael

voor haer arme vrienden, waerdoor dese milde medogende

Bruidt Christi wel soo veel goets wracht met haer

weinich tijtelicke middelen, alsof se veel honderde 's jaers

incoomst ghehadt hadde. Ende de leste jaeren haers levens

om de swacheyt haer lichaems, besteden haer 2
) in een

treffelicke vergaeringhe in de cost, houdende op van haer

naersticheit des hantwerks, begeevende haer tot stillic-

heyt ende innicheyt. In dese E. maecht is warachtich

bevonden 't woort Christi seggende : geeft en u set ghe-

geeven worden. Sij heeft na haeren doot noch veel be-

sproocken ter eeren Gods, verscheiden maechdekens

vereert, elck nae haer condicie met een gedenckenis.

Oock haer zieltgen wel besorcht na haeren doot met

sacrificién ende ghebeden ; besorghende oock haer lichaem

een eerlicke Godtvruchtige begraefenisse ; ende haer

broeder en suster de hooftsom van haer ouders erffenisse,

onbeschadicht ghelaeten (overmits sij 't van doen hadden).

Also dat dese E. eerlicke maecht in haer leeven ende

nae haeren doot is geweest tot een vriendelicke vertroos-

tinghe van een iegelick."— „Als Claertgen Heyndriks 3
)

te Haerlem quam, mitsdien zij hadt cleine middelen,

gaf haer te dienen door de ordinantie van de Oversten bij

de E. maecht ende geestelicke Moeder Sijtge Dingnums.

Een tijt in de vergaederinghe ghedient hebbende werden

i) f 20 Nov. 1624. I, 153.

2) Besteedde zij zich zelve.

3) f 10 Dec. 1633. II, 148 v .
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van de Oversten ghestelt op haer zclven ; hilp de maechden

wasschen en schoonmaecken, was zeer kloek en naerstich

om wat te winnen, suinich en sober over haer zelven,

soodat se vrij wat over won daer se in haer ouderdoom

eerlick van leefden, sondcr te weesen tot last van een

ander."

Enkele mededeelingen over het bedrag vun dagelijkse

h

iverkloon zijn ook niet zonder belang.

Moeder Trijntgen Dircx Wij ]

)
„was soo naerstich

in haer hantwerek dat se wel acht of nege stuivers op

een dach konde winnen met spinnen ; dat gaf se dan

weder om Godswillen." Hierbij behoort echter gelezen

te worden wat vroeger 2
) werd medegedeeld over de

wijze waarop zij haren dag had ingericht. En als Grietgen

Jans voor haar Heiligebeelden zat te naaien s
), zóó

dat „op andere tijden haer werk nergent en soo veel

vorderde als 't dan dede", dan kon zij „soowel twe

schellinge of vijftien stuvers op en dach winnen". —
En Vroutgen Claes 4

), (voor dat zij in den Hoek kwam

en nog Menist was) „eerlik van herten, kloek ende

naerstich om te winnen haer nootelicheyt, suynich ende

sober in 't nemen van haer nootdruft . . . gink te neyen,

wan ses stuivers 's weeks. Hier liet sij de vrou twe

stuvers van inhouwen, ende met die andere vier soo

onderhiel sij haer lichamelijk voetsel, coopende een half

brootgen 's weeks met een verendel boter. Ende als sij

wat melk soude eeten, hadt sij een half verendel booter;

was wel genoecht met haer sobere portie, als sij maer

die goede lieden niet hoefden te moeijen om aelmisse.

Ende was van jongs aen seer wieckelijck, hadde veel

i) I, blz. 342 v.

2) Bijdragen, XXXII, blz. 298—303.

3) III, blz. 287.

4) f I Oct. 1638. II, 411— 13.
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grote siekten, soodat het sober met haer omquam, en

mocht niet een mooy cleetgen copen, was daerom ver-

acht bij haer susters en de nichten ; maer Christus

hadde haer vercoren tot sijn bruidt, ende wilden alleen

haer cieraet sijn." Zij kwam dan later in dienst bij de

katholieke familiën Ban en Wij, en, katholiek geworden,

in den Hoek zelf bij de maagden dienen. „Met suinicheit

haer geit bewaerende, hadde vrij wat overgegaert om
in haeren ouderdoom anderen niet lastich te vallen

;

maar Godt dien de sijnen beproeft, liet haer merckelicke

schade lijden aen banckerotte ; niettemin door haer

eerlickheyt van herten, hielp haer selven door haer

soberheyt met haer spinnen en cleine middelen, als sij

met believen van haeren Biechtvader nu woonden op

haer zelven bij de maechden. Ende Godt dien voechden

't door die getrouwe dienst, dien sij haer volk bewesen

hadt daer sij lest bij dienden, haer beminden als haer

suster, bewijsende haer liefde ende getrouicheyt."

Al te groote ijver echter om te winnen werd door den

E. Overste ernstig berispt bij Ida (Maritgen) Goverts 1
).

„Sij hadde een los hart van de tijtelike dingen. Niettemin,

in haer eerste beginsel bij die maechden wonende, won

maer vier pont groot. Haer huer verswaerde zeer ; soo

docht haer [dat] sij wat meerder hoorden te winnen,

eyschten noch vier of vijf gulden. Haer E. Oversten dit

hoorende vraechden, waermede sij dit soude verdienen

dese huer. Seyde daer noch bij : ick wilden wel om
een pont groot, dat gij dit niet gedaen en hadt (ende

dat met sulcken autoriteyt dat sij verschricten). Sij

antwoorden, dat sij 't gedaen hadt om wat over te

gaeren tegens den ouden dach. Seyden hier op: wat

hadde die H. moeder Gods, wekken was arm in haer

i) t 3 Juni J 637. UI, 316 v-o.
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joncheit cndc ouderdoom; also arm sijnde muccht dencken

dat ghij die H. moeder Gods gelijck zijt. Dese berisping

ende ondervvijsing van haer E. Oversten nam sij met

zimpelheyt op, stellende haer hart los van de tijtlike

dinghen ; ende Godt gebenedijden haer cleintgen, dat sij

eerlik leefden ende stirf. Ende hadt veel over voor een

ander. Jae, 't was te verwonderen haer uutvloeyent-

heyt : sij neyden voor d'armen uut liefden. Sij droech

d'aelmissen, versuimende haer hantwerek, sij hadt alle

gerijffelicheit voor haer naesten, sij conde alle dingen

doen voor een ander, van medecinale spijs te koken

ende diergelijken ; dit niet alleen voor die armen maer

oock voor die rijeken, sonder daervoor eyts te ver-

wachten ; 't was haer alleveleens als zij die liefden maer

mochte bewijssen. Men seydt voor een spreeckwoort

dat den gierighe soowel gebrek heeft 't geen hij heeft

als dat hij niet en heeft, mitsdien hij 't niet derf ghe-

bruicken. Soo mach men seggen : die milde herten

soowel hebben dat sij niet en hebben als dat sij hebben,

mitsdien men siet haer goede hart ; ende is dicmaels

aengenamer dan of sij 't met de wereken vertoont

hadden." En ook de Schrijfster zelve verhaalt blijk-

baar tot waarschuwing het volgende over Grietgen

Pieters 1
), die „clein was van kennis in Geestelicke

dinge .... zoodat het haer swaer viel Godt te dienen,

dat sij niettemin haer zette tot stillicheyt ende afge-

scheidenheyt van de menschen. Maer achternae is vrij

wat ghecomen tot een uutkeer, doordien zij haer begaf

in de coomenschap van vlas en gaering te coopen ende

te vercoopen ; welck werek voor een geestelicke maecht

een groote verstrooytheyt maect, ende de winst van

dien een rust ende aencleeventheyt. Dan is eevenwel

[) f 30 Juni 162 1. 1, 72 vo.
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ghebleeven onder de vergadering; ende van 't geen zij

ghewonnen hadt wat besproocken ter eeren Godts."

Van een paar maagden, vinden we de bereidvaardig-

heid geprezen om aan anderen geld te leenen. Zoo van

Lijsbet Isbrants Dob 2
) die „veel goets ook doende aen

eerlicke personen met geit aen te leenen ; daer zij al

een groote som toe hiel, ghebruickende dien tot haeren

evennaestens gherijf, waermede sij dien grootelijk ver-

troosten ende hielp, ghedachtich zijnde, dat in de H.

Schrifster dicwils gepresen werden sodanighe dien zonder

proffijt haer naesten geit leenen." Vooral was het weer

de „trouhertiche" Lijsbet Pauwels Houwaert van wie

het weer aardig verteld wordt 2
) dat zij „niet alleen tot

de vergadering getrou ende barmhertich was, maer ook

tot de gemene arme ende eerlicke lieden, dien bij haer

quamen om geit te leenen, seggende : Och, Lijsbetgen

leent ons toch wat, wij sullen 't u soo duechdelik

wederom geven. Ende als men 't soude betalen, soo

vergat men 't wedergeven. Dat gebuerden van den een

tot den ander ; sij was al even goedertieren alsook haer

suster, winnende 't selver soo suerlick met haer handen,

ende deelden 't soo mildelijk mede, dat niet alleen

guldens pont groten maer al honderden bedroech. Ende

dengene die geseyt heeft : Geeft en u sel gegeven worden,

[heeft] ook haer mildelijk gebenedijt in 't tijtlik, dat se

haer vriende noch veel hebben achtergelaten ende haer

siele besorcht."

Eene droeve geschiedenis ten slotte is die van Aechgen

Baertes 3
) die verzuimd had haar testament te maken

„

en in wier Leven aan het eind de volgende waarschuwing

te vinden is. „Maer een dinck moeten wij hierbij stellen

i) f 2 Juni 1624. I, 377 vo.

2) III, blz. 89. Vergelijk, blz. 445, de noot.

3) f 22 Dec. 1631, I, 293.
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tot waerschouinghe van andere. Also dese maecht Aechge

Baertgen, hebbende vader of moeder, sustcr noch broeder,

noch geen kindere van dien, macr de naeste vrienden

waeren twe susterlingen, ende dien grootc ketters waeren,

daerbij secr rijk van tijtelicke middelen, ende sij in haer

leeven geen affectie toe en droech : macr was haer

uuterste begeeren dat haer nicht Neeltge Dirks, een

gcestelickc maecht dien bij haer woonde, sijnde haer

susterhuys dochter, soudc eenige erfgenaem sijn, mits

conditie dat se een goedt deel soude ter eereh Gods

uutkeeren. Dit was wel haer uuterste wil ende begeeren,

maer doordien sij geen expres testament ghemaekt

hadde, waertoe sij dickmaels gheresolveert was; maer

was van de conditie dat se seer langsaem was in 't uut-

voeren van die uuterlicke dinghen ; door haer inwendighe

devotie en toekeer tot Godt kon sij haer qualijke tot

uuterlicke werckelicheyden begeeven, en dacht niet dat

se zoo subyt van de doot soude overvallen werde.

Hierdoor quam 't dat er geen testament ghemaect en

was, (achtervolgende de plecaeten van Hollant doen ter

tijt soo waeren de naeste vrienden erfgenaem) vervielen

alle die goederen in de ketters handen, dien dat met

sulcken rigeruesheit aennaemen ende soo grooten be-

geerlicheit, int minste eyt lettende op de wille of be-

geerten van haer nichte ofte de liefden van den armen,

die oock nae haer doot droefelik quaemen klaeghen,

noch de getrouicheit van haer dienstmaecht dien haer

twintich jaeren om een cleine huer getrouelijk gedient

hadde. Tot exempel van andere dat men in tijts moet

voorsichtich sijn."

Naar aanleiding van dit jammerlijk verzuim, doch tevens

als welkome toelichting over de wijze, waarop gewis meer

dan één klopje haar testament wél tijdig in orde bracht,

„voor haer sieltgen sorchde," nog wat over had „tot een
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vriendelicke dancbaerheyt an haer E. Oversten" hare

vrienden bedacht en aan de arme maagden „een goede ge-

denckenisse" vermaakte, moge hier volgen het Testament

van Neeltgen Dirkx van den ien Mei 1640. Het bleef

met verschillende koopbrieven en andere eigendoms-

brieven van den Hoek bewaard, en behoort thans tot

het Archief van het Bisdom. A'an de erflaatster noch

van hare twee erfgenamen, al waren ze waarschijnlijk

wel alle drie leden der Vergadering, zijn geen Levens

beschreven, denkelijk doordien zij na de Schrijfster

overleden zullen zijn. De twee genoemden „Mr. Dirck

te Egmond" en „Mr. Jan Latu té Velssen" waren gewis

pastoors van die plaetsen, en met name de eerste

:

Mr. Theodorus van Doorn, die als pastoor van Egmond
op 2 Februari 165 1 overleed 1

). Met „de coleege" waaraan

ƒ400 vermaakt werd, is zonder twijfel een der seminariën

van de Hollandsche Missie te Keulen ofte Leuven bedoeld.

„Dit is mijn uutterste wil en begeeren van mijn

tijteleycke goederen na mijn overlijden also ick in mijn
testement gemaeckt heb erfgenaemen Peternelletgen

Dirckx of Trijntgen Claes, niet dat sij 't voor haer per-

soonen sullen hebben maer uutdeylen aen diegeen dien

ick begeer ; in den eersten aen onse vaer een rente brief

van 5 hondert gulden, houdt op dese stadt Haerlem
en soo't vaer belieft daer metterdaet hondert gulden
af te geven voor siel missen aen meester Dirck te Egmont
en aen meester Jan Latu te Velssen elck vijftich gulden,

ten tweeden een rent briefgen besegelt van hondert
en vijftich gulden, houdt op Robbert Jansen ofte sijn

erfgenaemmen, dat sal onsse kerek hebben,
ten derden een beseegelt briefgen van twe hondert

gulden, hout op Michieltgen Jans of haer erfgenaemen
met een obelygacye van twe hondert gulden, houdt op
Jan Aderjaensen moolenaer, dese vier hondert gulden
sal aen de coleege gaen,

[) Batavia Sacra II pag. 431.
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ten vierden een obelygacy van vier hondert gulden,

houdt op Claes Franssen schipper met noch een obely-

gacye van vier hondert gulden, houdt op Jop Baltesoon

houtcoper ; dese acht hondert gulden sal hebben Willem

Gerretsoon Schouten, olyslager geweest heeft, ofte so

hij voor mijn komt te sterven sijn kinderen in haer

vaders plaets,

ten vijfden elcke priester in Haerlem een rijekx daelder,

ten sesten begeer ick dat men ruym broot sal deelen

en al die maechden die bij mijn kist komen leesen ruym
sal wijn schencken niet met een becrompen hart,

ten sesten alle mijn huysraetgen bedden bedt en

deeckens en laeckens linnen en wollen bespreeck ick onse

behoeftichge maechden dient alder meest te doen hebben.

Neeltgen Dirckx met mijn eygen handt

den 1 mey anno 1640."

Niet zonder reden mag de vraag gesteld worden : of

de Haarlemsche maagden zich ook door eenige geloften

verbonden? Daarom zij hier nog plaats gegeven aan de

volgende uittreksels.

Grietgen Jacobs *) „hadde grote liefden tot de vol-

maectheit van een closterlick leeven ; waertoe haer E.

Oversten Mr. Claes haer een plaetsgen verkreghen hadde

in 't Annunciaten clooster 2
), maer also sijn E. van huis

waer als die gelegentheyt presenteerden, ende sij niet

en dorst vaeren sonder sijn E. té spreken, soo gink

die gelegentheit voorbij. Niettemin onderhiel bij haer

zelven seer nau en perfect die cloosterlicke beloften

van sniverheit, sijnde een oprechte liefhebster van de

maechdelicke zuiverheit des herten en des lichaems,

sijnde soo vremt ende doot van 't geene de suiverheit

contrarie was als een hout of steen. De ghehoorsaemheit,

1) f 14 Juli 1636. II, 338.

2) Gewis dat der »Hollantze Clarissen te Lissabon, ghefondert van

de Coninck van Spanien," waarover de Schrijfster bijzonderheden ver-

haald heeft in het Leven van klopje Giertgen Freriks. III, 47.

Medegedeeld in Bijdragen II, 153.
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wachten niet nae enich vvoort oft gebodt, maer was

genoch als sij maer wist eits de wil van haer E. Oversten

te sijn, ofte sijn E. enige dienst of hulp conde doen,

presenterden met ootmoedicheit ende liefden haer zelven.

Aengaende iVarmoede was gans los van de tijtelicke

dinghen ; hoewel sij haer meest bemoeiden met de huys-

houdinge, droech nauliks geldt bij haer ; als zij eits

zoude uutgeven, vraechden dan met ootmoedicheit om
geit, als of sij de minste oft jongste geweest had, ende

was d'outste, jae gaf wel een duit over dien sij noch

bij haer hadt, seggende : wat mach ick met geld doen?

Als haer medesuster somtijts tegens haer seide: maer

Grietgen, hoe hebt ghij ook soo los geweest, dat gij

niet wat overgegaert hebt, gij dienden u rijcker, ende

dat uut liefden, brengende noch u renten in ; hadt gij

wat op u dingen gelet, gij soude al wat rijcker geweest

hebben, als ghij nu zijt ; antwoorden met authoriteit

:

ick heb geen rijkdoom gesocht noch eer, noch gemack

maer alleen de glorie Gods ; 't en is mijn niet berouwen

dat ick gedaen hebbe ; dat ick jonck waer ofte de crachten

noch hadde, soude 't selfde doen dat ick gedaen hebbe.

Godt sel mijn geen gebrek laeten lijden ; ende immers

oft hem beliefden dat ick armoet soude hebben, ben

wel bereyt van maecht tot maecht te gaen bidden om
aelmis, jae van duer tot duer met de mant aen mijn

arm te gaen bidden om Gods wil. Dese woorden sprak

sij ende meenden 't in de gront van haer hart. Maer

Godt droech sorch voor haer. Sij die een ander ghedient

hadde, wederom vriendelik gedient worden, eerlik geleeft

hadt, eerlik stirf, ende begraeven worde te Haerlem in

de S. Janskerk" 1
).

i) Wat, naar de gebruikelijke spreekwijzen, zeggen wil;

rijcke maecht." Vergelijk boven blz. 449.



462

Dat men zich op eenigc wijze door gewone gelofte

verbond, blijkt uit de mededceling over Maritgen Claes ]

)

die „op haer dootbedt voor haeren B. V. haer beloften

van reinicheyt vernieut ende beloften van ghchoorsaem-

heyt ghedaen" heeft. Intusschen verdient het de aan-

dacht, dat over Trijntgen Willems meer genoemd aldus

geschreven werd: 2
)

„Sij heeft oock gedaen aen Godt

belofte des ghehoorsaemheits onder haer Oversten (al-

hoewel het soo geen ghewoonten is sulks te doen hier

in de ketterse landen) niettemin door een vierighe ijver

dese 't selfde eer 't haer Biechtvader wist, maer is

sorchuldich gheweest om 't selfde te volbrengen, seer

nau achtervolghende niet alleen 't bevel des gehoor-

saemheits maer al 't geen sij wist sijn E. believen te

sijn." En desgelijks mag hier niet onvermeld blijven,

dat op de uitvaart van dezelfde Grietgen Jacobs, wier

praktijk ten aanzien der drie kloostergeloften zoo pas

werd medegedeeld, door den E. Overste Joost Cats in

zijn sermoen als volgt gesproken werd: „Als ick op

haer uuterste bij haer quam, soo swak sijnde jae ghe-

noeghsaem lach sonder spreken, ick haer vraechden,

of sij oock eit hadde dat haer beswaerden ? antwoorden :

daer en is niet op de werelt dat mijn beswaert; dan

alleen vrees ick, oft ick al ghehoorsaem ghenoch gheweest

heb, ende soo ick het niet ghenoch ghedaen hebbe, wil

van desen tijt af beginnen (sprak dit uut met soo

hertelicken stem dat men 't verre buiten die camer

conde hooren) Ick antwoorden : kint, weest gherust,

ghij hebt mijn in als voldaen, daer ick meden te vreden

ben ; ick seg 't als een dienaer Gods dien over u

gestelt sij om u te beleiden tot Godt ende rekeninge

1) f 7 Febr. 1620. I, 70 vo.

2) II. 67.
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over u siele te geeven voor 't aenschijn Gods. Ende

wil ghetuigen, sij mijn nergens onghehoorsaem in ghe-

weest is."

Meer bepaaldelijk wat de gelofte van zuiverheid betreft,

blijkt het, dat die inderdaad wel gedaan werd. Zoo

„heeft Lijsbet Willems 2
) belofte van eeuwige reynicheyt

gedaen 1589 in Januarius. Ende 1590 's woensdaechs

voor Pincxter in dese vergadering gecomen metterwoon."

En Annetgen van der Wiel 2
)
„was niet tevreden haer

hemelsche Brudegom te dienen met een propoost van

zuiverheyt, maer hadde ook grote begeerten om hem

te dienen met beloften van eeuwige reynicheyt, waerin

sij van haer E. Biechtvader lang in geproeft worden

eer sijn E. 't haer conse'nterde. Waerdoor sij schrupel

kreech, seggende tegens sijn E. oft sij in haer beloften

niet wel en soude volherden, mitsdien het andere ge-

consenteert werden en 't haer geweygert. Maer sijn

E. gaf tot antwoort, dat hij niet en vreesden van haer

volherdicheyt, maer hadde andere redenen. Niettemin

weynich tijt hiernae gaf sijn E. consent tot de beloften.

Ende [zij] stelden 't selfde in 't werk op den feestdach

van de gloriuse hemelvaert van de H. moeder Gods

ende maget Maria met grote devotie ende innicheyt."

Uitdrukkelijk ook wordt van de Schrijfster zelve in haer

Leven 3
)
gemeld 4

) : „Desgelijckx heeft dese E. maecht uyt-

gemunt in de maechdelycke suyverheyt ende puerheyt

des herten, diewelcke sij van haer kintsche daeghen aff

bemint ende oock aenveert hadde ende haer selven met

beloften van eeuwighe reynicheyt aen haeren Hemelschen

Bruydeghom toegheeygent hadde".

1) II, blz. 50.

2) III, blz. 310 vo.

3) Door Maria van Wieringhen beschreven. III, 42 1—41.

4) Ibid. 436.
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Ook werd op de getrouwheid aan de eenmaal gedane

geloften door den E. Overste Boudewijn Cats met de

volgende woorden aangedrongen, in zijn sermoen op de

uitvaart van Brechgen Willems ]

) : „En wilt, naer den

H. Gregorius Nissenus seidt, Godt niet beminnen als

slaeven welcken alleen dienen uut vrees, noch als een

huerling om loon, maar wilt hem dienen allenelijk om
sijn zelven, ghelijk een oprecht ende goet kint 't quaet

niet en soekt te laeten om de straf van sijn vader te

ontgaen, maer om dat hem mishaecht, oft om loon te

verkrijgen ; maer omdat het sijn vader behaechelick

ende aengenaem is, soo doet hij sijn wercken. Ter

contrarie doen de sommegen ; waer 't dat sij niet en

vreesden de straf van Godt om de beloften dien sij

hem ghedaen hebben, soude haer geestelicke leven

lichtelijk opten tuyn hangen. Ofte de sommegen blijven

volherdich om de schande van de menschen t' ontgaen

dien haer anders soude overcomen."

(Slot volgt). J. J. Graaf.

I) f 30 Sept. 1646. III, 327 v
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