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ENCHUSANA.

V. De Staties na de Hervorming.

In het jaar 1685 waren er in de burgerlijke gemeente

Enkhuizen wel vie rroomsche staties, de St. Gummarus,

de St. Pancras, de statie in het Westeinde en die der

Jezuïeten. Bijna honderd jaren vroeger, te weten op

't eind van 1589, was er voor geheel dat territorium

maar één pastoor aangesteld, blijvend werkzaam. Er

was dan ook sinds 1572 heel wat in Enkhuizen ge-

beurd. Twee monumentale kerken, zeker vier uitge-

breide kloosters en het gasthuis met al de in verloop

van jaren daaraan geschonken of daardoor gekochte

bezittingen waren, in zoover ze aan de hebzucht of

het fanatiek wandalisme van particulieren waren ont-

komen, ge- we zullen maar schrijven,... annex eerd

door de stedelijke regeering, die zich volstrekt niet

bekommerde over de verplichtingen, die toch ex justitia

aan vele dier bezittingen verbonden waren, de alimen-

tatie van conventualen waarschijnlijk uitgezonderd.

Door de trouweloosheid van Corn. Kooltuin, van

kapelaan Eieuwe en vooral van Andries Dirksz., is

de afval van de aloude Moederkerk afschrikwekkend

groot geweest in dat stadje, 't welk het brandpunt was

geworden van den opstand tegen het geestelijk en

wereldlijk gezag, evenals Briolle, en nog daarenboven

berucht door het ter dood brengen van Daniel Aren-

donck en zijne vier gezellen, Minderbroeders uit Alk-

maar.

Van de trouwe katholieken zijn er ongetwijfeld

velen gevlucht naar De Streek, zoodat er slechts



weinigen schuil bleven binnen de poorten. Dit blijkt

duidelijk uit het feit, dat ondanks den noesten arbeid
der twee eerste pastoors en der ijverige missionarissen,
die van tijd tot tijd kwamen helpen, de yle pastoor
Cornelis van Benthemi in den paaschtijd van 1636
(ongerekend echter degenen, die mnsc/ithi hun paschen
bij den pater-jezuiet gehouden hebben) in geheel
Enkhuizen binnen de vesten niet meer dan ruim 400
kommunikanten tellen kon.

Joannes Noems (omstr. 1588 -1592).

Deze eerbiedwaardige priester i) was, ofschoon waar-
schijnlijk niet de eerste missionaris, de eerste blijvende
/>as^oor van EnkJniizen na de z.g. hervorming. Hij was
licentiaat in de H. Godgeleerdheid en voorheen kanunnik
van het kapittel en vicaris van bisschop Cunerus Petri
van Leeuwarden. Uit dien tijd dagteekent zijne goed-
keuring van Joannes Taulers echte Sermoenen 2), welke
waren verzameld door Bartold Fransz., den vroegeren
rector van het St.-Geertruidaklooster te Hoorn, en zijn

gezag in deze was zóó groot, dat de Antwerpsche
kanunnik Michael Hetfroey van Breughel, gevraagd
om het imprimatur door Hier. Verdussen voor zijne

uitgave van die Sermoenen, op 25 Augustus 1592 een-
voudig Noems opprobatie onderschreef 3).

Hugo van Heussen 4) schrijft, dat Noems omstreeks

1587 te Enkhuizen is gekomen, doch meer nauw-
keurig kunnen wij zijn komst vaststellen tusschen 1

9

1) Niet te verwarren met N i c o 1 a a s Noems, over wieii hier-
onder wordt gehandeld.

-) Zie over Taulers ondergeschoven werken en de protes-
tantsche vertaling van zijne Sermoenen deze Bijdragen XXXIII,
442—444-

3) T. a. pi. XV, 115, 116.

*) Batavia sacra, ed. 1754, II, 449.



Juli 15S8 en 4 November 1589. Immers hij was nog

te Haarlem op den 11 en Februari 1588, op welken

dag hij eene verklaring gaf over de verkiezing van

het Beggijnhof aldaar i); ook nog op den jen en den

19e" Juli van dat jaar, op welke beide datums hij te

Haarletn approbeerde de twee partes van het 4de deel

der geschreven latijnsche preeken van Cornelis Hen-

driksz., den verdreven pastoor van Kuinre -), terwijl

geen plaatsnaam vermeld staat bij zijne goedkeuringen

van het 6de deel in 1589 en van het 8ste deel in 1595.

Doch volgens de Tabula chronologica episcopatus et

ecclesiae cathedralis Harlet?iefisis etc. 3) werd hij den

4en November 1589, in plaats van Jacob Wyhe, als

Eyichusamis pastor tot kanunnik van het Haarlemsch

Kapittel gekozen.

Zeker is het dus, dat J. Noems pastoor van Enkhuizen

is geweest ; zeker is het ook, dat hij gestorven is vó«')r

6 September van het jaar 1599, 't zelfde waarin de

vicaris Coopal in De Schermer, »cum veheretur c\m-

bula cum energumena« verdronken is, zooals genoemde

Tabula ^) ons meldt. — Waar Noems graf is ?

Te Enkhuizen? Ik weet het niet, evenmin als: hoe-

lang hij hier als pastoor is werkzaam geweest. Denkelijk,

zegt Mgr. J. J. Graaf •''), is hij dezelfde als Mr.Jan van

Enkhuizen, die Maria Bastiaendr. van Craenhals vóór

hare opname in de pas geopende \'ergadering der

Maagden in den Hoeck te Haarlem, drie jaren onder

zijne geestelijke leiding had •"•). Dit convict nu werd

i) Bijdrageu, X, 131.

«) T. a. pi. XV, 393. 394.

^) T. a. pi. I, 219.

*) T. a. pi. I, 226.

5) T. a. pi. XIX, 151.

6) ï. a. pi. X, 304, 306.



door Nicolaas Wiggers. Coiisebant in- of kort na 1584
begonnen; en, gelijk boven gemeld is, J. Noems was

19 Juli 1588 nog niet te Enkhuizen. Diezelfde Mr. Jan
van Enkhuizen, teen waerdighe dienaer Gods, dien

doen ter tijt te Haerlem woonden c, werd »altemets

bezocht door Brechgen Pietersdr. van Enkhuizen i),

nadat zij »door Mr. Elberts, Vicarius van den Bisschop

van Haerlem beweecht was om den heemelschen

bruidegoom te dienen in de maechdelicke staetï. Adel-

bert Eggius nu, die evenals J. Noems op 4 November
1589 kanunnik van het Haarlemsche Kapittel was,

heeft te Enkhuizen zeker vóór 1592 als missionaris ge-

arbeid. Wanneer nu Brechgen vooraleer zij besloot »in

den Hoeck« te gaan, Noems als haren oud-zielzorger

is komen raadplegen, zou hieruit volgen, dat pastoor

Noems ook den laatsten tijd van zijn waarschijnlijk

hoogbejaard leven, te Haarlem heeft doorgebracht

Een andere belangrijke vraag is: Waar toch zullen

de Roomsche Enkhuizers op 't eind der |i 6de en bij

het begin der 17de eeuw hun godsdienstoefeningen

hebben gehouden?

Mr. Cornelis Arentsz., de Haarlemsche-klopjesrector,

die tusschen 1584 en het jaar van zijn dood 16 13 ook
als missionaris in het Noorden arbeidde, hield te Boven-

karspel kerk ten huize van Pieter Meindertsz. Lakeman,
die vervv-ant was aan de Enkhuizer familie Tapper;

zeker nu is het, dat die godsdienstoefening werd bijge-

woond door Enkhuizers, maar of dit onder Noems
gebeurde, heb ik niet kunnen achterhalen 2). Doch in

Ejik/niizen zelf woonden de ouders van bovengenoemde
Brechgen Haar vader Pieter Cornelisz., gehuwd met

1) T. a. pi. XVIir, 147, 148; XIX, 151.

-) T. a. pi. XVIII, 429, 430; XXXV, 304.



Gierte Pietersdr., die »by de catholijcke tijden « bur-

gemeester was, wordt geprezen als »een seer trefreliek

Catholyck, van goede middelen, zoodat de priesters tot

haeren huyse den inganck hadden «
l).

Hieruit, in verband met de bezoeken van Brechgen

bij Mr. Jan te Haarlem, durven we vermoeden, dat in

het huis van Pieter Cornelisz. ook onder Noems de

H. Geheimen werden gevierd en ontvangen.

Maar er is nóg iets. In het leven n.1. van Griet

Jacobs van Spanbroek 2), die door middel van Eggius

vóór- of in 1592 werd opgenomen in de Vergadering

der Haarlemsche klopjes, staat opgeteekend dat zij

»somtijts voer t' Enckelhuysen bij haer vrienden, welke

geus waeren . . . Ende sij ginck dan in 't clooster bij

de bagijnkens van de derde regel van S. Franciscus,

stichtende maechden . . . . Hier sach se veel goede

exemplen, hoorde stichtige woorden ende genieten

veel innighe gebeden . . . Den E. dienaer Godts Mr.

Elbert daer quarn* enz. Zij had daar vrijer toegang,

omdat »daer was een susterken, dat besonder uitblonk

in heilichcit; was als een engel Gods... Dese was

haer vaders susterling«. Stellen we nu dat het Span-

broeker meisje die tochten naar Enkhuizen op 15-jarigen

leeftijd begon — ze was geboren in 1570 —
,
dan

danken we aan Tryn Jansz. Oly, de schrijfster der

levens van de jMaagden in den Haarlemschen Hocck,

de wetenschap, dat er omstreeks 15S5 te Enkhuizen

een soort van convict was van conventualen, óf uit

het St-.Ursulaklooster, dat vóór de alteratie den 3611

Regel van St. Franciscus volgde, óf van het hieraan

grenzend Begijnhof, waarin Eggius kerkte.

1) T. a. pi. XVIII, 147; XIX 151

2) T. a. pi. XX, 353-358.



p
En zoo komt geleidelijk de vraag welke aposto-

l.sche mannen hebben de Enkhuizer katholieken in hun
Geloof gesteund tusschen de jaren 1,572 en ,6 16, toen
de tweede pastoor Mr. Augustinus de Wolff zeker in
hun midden was?

Den eersten pastoor Joannes Xoems hebben we
reeds besproken.

Mr. Cor nel is La uren sz., de laatste rector van
het Enkhuizer Sint-Claraklooster schreef in zijn Aan-
teekemngen, dat hij pas in Mei 1582 »uvtlandich. is
geworden. Een zekere Cornelis Laurensz. nu is als
priester werkzaam geweest in het Westeind i) en heeft
boeken geleend aan Frans Pietersz., die reeds in 1613
geestelijke functies verrichtte in De Streek ^). Is die
Cornelis nu identiek met den oud-rector, dan is de
pondus diei et aestus vóór 1582 te Enkhuizen en
meerder jaren hierna voor de godsdienstlievende Enk-
huizers in het buiten de vesten gelegen stadsgedeelte
ook door hem gedragen.

Misschien heeft ook een Jezuiet toen reeds moeizaam
t zaad uitgestrooid, waarvan nu de Enkhuizer-pa-
rochie de vruchten oogst; voor dit vermoeden heb
ik evenwel geen andere redenen dan vooreerst dat
Adrianus Arboreus (v. d. Boom) S.J., in 't begin
der i7cle eeuw een ijverig missionaris was en ver-
volgens, dat de Enkhuizer parochiekerk in het be-
zit is van zijn in 't jaar 161 2 geschilderd portret
thans in bruikleen bij het Bisschoppelijk Museum te
Haarlem.

Cornelis Hendriks z., saeculier geestelijke, sinds
1580 verbannen uit zijn parochie Kuinre aan de oost-

^) T. a. pi. XXXriI, 369.
^) T. a. pi. I, 323.



zijde van de Zuiderzee i), is zeker te Bovenkarspel

geweest -) en trachtte in 1595 schriftelijk zijn vroegeren

buurman te Enkhuizen, den afvalligen pastoor der

St.-Pancraskerk Andries Dirksz .tot betere gedachten te

brengen 3); het wil mij voorkomen, dat die onvermoeid

rondtrekkende missionaris, die in lijden overwinning

zocht en zag 4), de diaspora te Enkhuizen niet zal

hebben ontweken.

Waarschijnlijk acht ik dit ook van N i c o 1 a a s

Noems, die na vele vermoeienissen, gevaren en

gevangenschap ^) nog geen 45 jaren oud als deken

van het Kapittel te Haarlem overleed den 2 6steu Oct.

1626. Zijn portret, een zeer schoon paneel, waarop zijn

devies Patientia Chrisit, hangt in 't Seminarie te War-

mond. Van dezen verdienstelijken priester, die ook te

Brussel en te Rome de belangen der Haarlemschc

Kerk behartigde en vooral in de eerste jaren van zijne

priestelijkc bediening buiten Haarlem de Wijngaard

des Heeren na den zwaren storm hielp verzorgen, een

man volgens den geest van Sint Adelbert en den Mar-

telaar Jeroen, wier Reliquieën, zooals hij zelf getuigde

ïindignus ego circumgcstavi in praesidium animae et

corpori, in deaurata capsula ad formam Agnus Dci« "),

weten wij met zekerheid, dat hij op 8 Maart 1607 na

eene gevangenschap van acht maanden te Amsterdam

tot ballingschap buiten geheel Holland veroordeeld

werd en dat hij tijdens die gevangenschap op 23

December 1606 maakte een Carmen Natalitium, onder-

1) T. a. pi. XV, 406.

2) T. a. pi. XV, 454, 45S.

*) Die brief staat in het Sste deel vau zijue Sernioues, door

J. Nomius, gelijk boven gezegd is, goedgekeurd.

^) Zijn devies was: Vincit qiii patitrir,

5) Bijdragen, II, 75—77.
C) T. a. pi. II, 398.



teekend met: »Nicol. Nomius. Cecinit in carceribus scx.

mensium É7ichusanis« i).

Hieruit volgt, dat Noems óf te Enkhuizen gevangen

gezeten heeft óf vrienden had onder de Enkhuizers.

Nu is 't mogelijk, dat hij die vriendschap als student

tijdens pastoor Joannes Noems, misschien zijn heeroom,

had aangeknoopt en door dat Carmen trachtte te

onderhouden. Doch mij komt de veronderstelling niet

onwaarschijnlijk voor, dat hij bij het ophanden zijnde

Kerstfeest als dichter iets wilde doen voor degenen,

bij wie hij vóór zijn gevangenschap als priester had

gearbeid.

Is deze veronderstelling waar, dan heeft Nicolaas

Noems de eerstelingen van zijn priesterlijk werk ge-

bracht ten nutte van Enkhuizen in de eerste helft van

1606; want op 21 Dec. 1581 geboren en te Leuven

S. Th. licentiatus geworden, zal hij wel niet vóór

December 1605 priester gewijd zijn, en hij had op 23

Juni 1606 zijn vrijheid reeds verloren; dan zal hij ook

tijdens zijn herderlijke bediening te Hoorn in 't begin

van 1 6 1 1 de katholieke Enkhuizers niet hebben ver-

geten ^).

Met zekerheid kunnen wij als missionarissen te Enk-

huizen noemen Mr. Claas Wiggers Cousebant
en Adelbert Eggius. — De eerste, de stichter van

de Vergadering der Maagden in den Hoek te Haarlem,

vond in de assistentie van Corn. Arentsz. bij de klopjes

eene schoone gelegenheid zijn ijver verder uit te

strekken en arbeidde onder vele gevaren »ut pugil

^) Dit vers staat afgedrukt In de Bijdragen IX, i6o; hier staat

ook vermeld waar het gevonden werd en dat Noems' tweede

devies was: Teciun habüa.

2) Vgl. over hem Bijdragen I, 234, 240, 244, 340; II, 39S;

VIII, 9, 258.



strenuus« in Friesland en .^op andere desolate plaat-

sen«, nu eens als boer gekleed, dan als edelman, dan

weer als sjouwerman — de liefde is vindingrijk! —

en dat gedurende ongeveer 20 jaren, n.1. van 1584 tot

1603, de tijd voor zijn Roomsche reis en andere

kleinere reizen uitgenomen. Tot die » desolate plaat-

sen « behoorde ook Enkhuizen, waar hij meer dan eens

gevaar liep zijn vrijheid te veriiezen i). Na op zekeren

tijd alhier met een anderen priester gepredikt te hebben,

waren ze beiden reeds in zee gestoken, toen de schout

aan den dijk of de haven kwam om hen gevangen

te nemen. Maar als deze zag dat hij achter het net

vischte, dreigde hij met de vuist en riep woedend: Zijt

ge alweer ontsnapt, fielten ! -)

Even ijverig om het H. Geloof te bewaren als Wig-

gers. was Adelbert Eggius, Vicaris-Generaal sinds

1599, die ook te Enkhuizen geweest is, gelijk hier

boven reeds bleek. Wanneer? Zeker vóór 1600, want

Geertje Jansdr. door hem te Enkhuizen tot het votum

castitatis bewogen, stierf in dit jaar :'), en Brechgen

Pietersdr. van Enkhuizen, //a hier door Eggius »be-

weecht te zijn tot de maechdelicke staet« kwam

alstemet^ bij :\Ir. Jan van Enckelhuysen te Haarlem

en deze — als hij ten minste dezelfde is als J.
Noems —

stierf in 1599*)- Zeker ook vóór 1592, want Griet

Jacobsdr., kreeg te voren van Eggius te Enkhuizen

een brief van aanbeveling mee voor Mr. Claas Wig-

gers., die haar, gelijk mede boven reeds vermeld werd,

in dat jaar opnam onder de Haarlemsche klopjes.

1) Bijdragen, XXVII, 99; XXXIII, 82.

2) T. a pi. XXVII, 103.

3) T. a. pi. XVIII, 66.

^) T. a. pi. XVIII 148; XIX, 151. 15a.



Augustlnus de Wolff.

Blijkens eene opgave op zijn portret in het Bis-

schoppelijk Museum te Haarlem i), in 't jaar 1631

geschilderd door Maria de Grebber, werd deze voor-

beeldige priester — volgens een stuk van 14 November

1617 2) onderteekende hij zelf Godscalcus Augus-
tinus do Wolffs — in 158,5 geboren, uit een aan-

zienlijk geslacht ^). De schilderes schreef achter haar

naam »fratria«, en was dus zijne zwagerin, zoodat de

familie de Wolff aanverwant zal gev/eest zijn aan

de Haarlemsche schildersfamilie de Grebber, Hij be-

haalde het licentiaat ^) in de H. Godgeleerdheid, na

eerst te Keulen en daarna te Leuven te hebben ge-

studeerd. Volgens een afschrift in het bisschoppelijk

Archief te Haarlem 0) kreeg hij op 23 Mei 161 6 van

den Vicarius apost. Rovenius »curam pastoralem totius

oppidi Enchusani^:. Maar te oordeelen naar eene lof-

spraak die hem in datzelfde jaar gegeven werd en

volgens welke hij aldaar, ofschoon het volk er vrij

verhard was in de ketterij en de vrijheid binnen de

stad voor de Katholieken niet zoo groot was, goed

arbeidde, zal hij wel reeds eenigen tijd te voren werk-

zaam geweest zijn. Hoe het ook zij, zeker waren er

anno 1616, in De Streek en de naburige dorpen, in

tegenstelling met het zeestadje '^j, vele duizenden room-

1) Bijdragen, XXIX, blz. 323.

2) T. a. pi. X, II, 13.

3) Batavia sacra, II, 449.

^,' Ten onrechte wordt hij baccalaureus genoemd in Archief v.

Utrecht, I, 223.

•'') Copiehoek II, 105—106.

^) Ook de Vicaris Apostolicus Philippus Rovenius getuigt daar-

van in zijn verslag van 161 7: sDe Katholieken in de stad zijn

vrij zeldzaani».



schen, in wier geestelijke behoeften voorzien werd door

j\Ir. Frans Pietersz. en drie andere priesters i).

Het arbeidsveld van de Wolff was dus niet groot,

maar moeilijk en de moeilijkheden werden niet verlicht

door de zeer onverkwikkelijke »contentio Streekana«,

oneenigheid in De Streek, waarover hier eenigszins,

n.1. in zoover ze in verband staat met de statie Enk-

huizen, dient uitgeweid te worden.

De drie priesters, zooeven genoemd, waren J o an nes

de Hoogh (Altius), Robert de Rode en Alein-

dert Pietersz. -)

De laatste was, evenals Frans Pietersz., reeds

in 1613 als deservitor naar de Streek gezonden 3).

Tusschen deze vier missionarissen en den pastoor

van Enkhuizen was in of vóór 1616 g'eschil ontstaan

over de grenzen van hun arbeidsveld en over eenige

andere dingen, welke door de Kerkelijke overheid

reeds in laatstgenoemd jaar geregeld werden '), maar

de moeilijkheid over het arbeidsveld bleek al zeer

spoedig niet geheel uit den weg geruimd te zijn.

Meindert Pietersz. werd in 1617 genoemd onder

de ^priesters die onberispelijk arbeiden in het (oud)

bisdom van Haarlem«, ondcrteekende in harmonie met

den Enkhuizer pastoor (en nog 39 andere priesters) op

14 November de zg. Attestatio, waarin het vertrouwen

in den Vicaris Sibr. Sixtius werd uitgesproken, het

gedoe van een zekeren 'lYognesius ^) c.s. veroordeeld

en de arbeid van reguliere priesters zonder verlof der

ordinarii afgekeurd, en werd later — 16 Februari

1) zie hierboven biz. 6 en Archief v. Utrecht, t. a. p,

8) Bijdragnt, I, 523—325.
3) T. a. pi. XXXII r, 369.

') Den woelzieken zoogenaamden Proost van het Kapittel van

Eist, die zich ook arglistig een Archidiaconaat van de Utrechtsche

kerk had latcu opdragen. {Bat. s icra II, p. 15S),



i62o - benoemd tot ordinarius of pastoor van Groote-

brock '). Onder die onderteekenaars worden de andere

drie niet gevonden. Maar toch, hetgeen Frans Pietersz.

in 1613 gevraagd had, viel in 1 7 1 6 ten deel aan Robert

de Rode, n.1. de benoeming tot pastoor in De Streek -),

tervv'ijl volgens de Relatio van den lateren Vicaris

Apostolicus Jacobus de la ïorre '^) op last van den

Apostolischen Stoel pastoor De Wolff belast was met

de zielzorg van het suburbium van Enkhuizen, het z.g.

Westeind, 't welk vóór de reformatie èn kerkelijk èn

burgerlijk (ook nu nog burgerlijk) bij Enkhuizen be-

hoord had; dezelfde De Rode werd op 11 October

16 ig door Rovenius, op last van den Nuntius Severini,

te Bovcnkarspel als tijdelijk- en op 16 Februari 1620

door De Wolff als definitief pastoor geïnstitueerd 4).

Dat dit aan den Enkhuizer pastoor werd opgedragen,

zal, naar ik vermoed, hierin zijn oorzaak hebben, dat

De Wolff in 1 6
1
7 onder de leden van het Haarlemsch

Kapittel was opgenomen, niet op 15 December, zooals

de bekende Tabula chronologica aangeeft 5), maar reeds

vóór 14 November, daar hij op dezen dag de voor-

noemde Attestafio als kanunnik onderteekende.

Die beslissingen waren lang niet naar den zin van

Joannes de Hoogh en Frans Pietersz., die door hun

oneenigheden wel 15 jaren lang heel wat verdrie-

telijkheid hebben bezorgd aan De Wolff en geheel

het Haarlemsch Kapittel met den Vicaris Apostolicus,

ondanks hun rusteloozen missionarisarbeid.

De eerste had vooral zijn blik op een gedeelte van

J) Bijdragen, I, 33 1.

2) T. a. pi. I, 323—325-
'>) Batavia sacra, II, 449.

^) Bijdragen, I, 330, 331.

5) T- a. pi. I, 326.
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De Wolff's statie gevestigd; zijn ijver strekte zich

niet alleen uit tot De Streek, maar ook tot het West-

eind. Ofschoon niet minder dan 275 leeken op 12

October 1618 kanunnik De Wolff tot «procurator in

causa Strekana« bij den Nuntius stelden i), wist De

Hoogh het »per fraudem malae supplicationis« zoover

te brengen, dat nuntius Morra aan Sibrandus Sixtius

last gaf hem in het pastoraat van St. Gommarus te

Enkhuizen te »introduceeren« i). Hierdoor werd De

Wolff als 't ware achteruitgeduwd naar de zee, meer

uitsluitend teruggedrongen naar 't vroeger kerspel van

Sint Pancras, en zijn statie was toch al zoo beperkt

!

Het schijnt dat Morra eenigszins gebiologeerd werd

door Trognesius c.s., waartoe ook De Hoogh en Frans

Pietersz. behoorden. Rovenius was het dan ook vol-

strekt niet met Morra eens en Sixtius drukte den

ijeu Juni 16 19 èn den Kapittel-deken Nic. Noems

op 't hart terug te schrijven naar den Nuntius èn den

Streekers van het Westeind zich te verzetten tegen die

>>collatio male facta*. Morra verdween spoedig hier van

het tooneel en werd opgevolgd door S. Severini, die niet

talmde — reeds op 7 Augustus d.a.v. — voor te schrijven,

dat men eerbied moest bewijzen aan den Apostolischcn

Vicaris Rovenius en den Haarlemschen Vicaris Sixtius

en die ook bepaalde »de Westenda Enchusano pasto-

ratui annexa, non turbanda per Strecanos« ^).

Toch hield De Hoogh in het voorjaar van 1620

godsdienstoefening in het Westeind ~). Maar nadat in

Juni eerst De Wolff en daarna Sixtius naar Brussel

waren ontboden, » opdat de benoeming van De Hoogh

tot pastoor van St. (lommarus ongedaan gemaakt zou

worden* -}, viel de definitieve uitspraak van den Nun-

1) T. a. pi. I. 329.

»j T. a. pi. I, 329, 331, 332, 333.
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tius op den 26c" November. Ofschoon De Wolff nu

in zijn recht hersteld was en ofschoon Rovenius op 4

Februari 1621 aan de oneenige priesters de pastoralia

absoluut verbood, bleef De Hoogh zijne praetentie op

't St.-Gommarus-pastoraat volhouden. Evenwel is mij

niet gebleken dat hij na dat verbod in het rechts-

gebied van De Wolff pastoorswerk heeft verricht.

Begrijpelijkerwijze werd het leven en de arbeid voor

den Enkhuizer kanunnik daardoor niet veraangenaamd;

er schijnt dan ook in 't begin van 1621 sprake geweest

te zijn, dat hij verplaatst zou worden ; tenminste op

30 Mei verzochten de Enkhuizer curatores of kerk-

voogden, ten getale van 11, aan de Kerkelijke Over-

heid De Wolff, dien zij prezen om zijn vreedzaam ')

bestuur, niet uit hun midden weg te nemen '-).

Als een trouwe wolf bleef hij dan ook om zijn schapen

bij elkaar te houden, ja hij was een »pastor fidelis-.

simus« 3), ofschoon de weide niet vruchtbaar was, nog

menig onweer zich boven zijn hoofd zou samenpakken

en hij op 't eind achteruit geduwd dreigde te worden

door een gedeelte van de kudde zelve. Doch laten

wij geregeld verder gaan.

De Hoogh zocht het hooger op, zelfs in hoogste

instantie, te Rome, met zulk gevolg, dat Trognesius,

die het tot proost van het Utrechtsche Kapittel had

weten te brengen ^) tot gedelegeerd rechter in de

»causa Strekana« werd aangesteld op 4 Mei 1624, en

deze aarzelde niet, op 7 October d. a. v. De Wolff te

gelasten, en nog wel op straffe van excommunicatie!

1) Ook door Sixtius werd hij in diens Informatio van 162S

geprezen als »ten zeerste vredelievend te midden van zijn volk.«

2) Bijdragen, I, 333.

3) Batavia sacra, II, 449.

4) Zie hierboven, blz. 11.
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De Hoogh in zijn begeerde statie binnen te laten.

Doch tegen deze uitspraak werd protest aangeteekend

niet alleen door pastoor De Wolff, maar ook door den

Officiaal te Antwerpen en door de Amsterdamsche

advocaten Wit en In gel, door wie de uitspraak >sub-

reptitia et illegitima; genoemd werd. Ook de nuntius

en de Raad des konings te Brussel bemoeiden zich

nu met de quaestie, met het gevolg, dat zekere Boolius

op 26 Januari 1626 door Rome tot rechter benoemd

werd. In het begin van dit jaar schijnt er wéér plan

te hebben bestaan om De Wolff uit Enkhuizen te

verplaatsen, en wel naar Utrecht; want op 29 Juni

verzochten de Enkhuizer kerkvoogden, nu 7 in getal,

den A'icaris Apostolicus hem als pastoor te mogen

behouden, en met gewenscht succes. Ook hier blijkt, dat

zeer terecht Sixtius (onder den schuilnaam Severinus)

in zijne Informatio van 28 Januari 1628 aan den nuntius

Fabius van hem mocht schrijven i): :>ïe Enkhuizen is

één pastoor, een saeculier priester, een uitmuntend,

godvruchtig en geleerd man, licentiaat in de H. (ïod-

geleerdheid, en niemand anders. En zoo woont hij, ten

zeerste vredelievend (ofschoon niet met de ketters, door

wie hij zelfs gevangen gezet is geworden) te midden van

zijn volk, tot hulp waarvan hij uitmuntend voldoet*.

Het slot van de verwikkeling is geweest, dat Rove-

nius op 29 Januari 1630 verklaarde — geheel conform

met zijn verbod van 4 Februari 1621 — , dat de acta

jurisdictionis van De Hoogh van 162 1 af ongeldig

waren, dat De Wolff bekrachtigd werd en niet ge-

hinderd mocht worden in het rustig bezit van zijne

statie Enkhuizen-binnen en 't Westeind. »Zoo eindigde^,

voegt de Tabiila Chronologica '-) er bij. »de quaestie

1) Bjdragen, XXXIV, 255, 256.

•-) T. a. pi. I, 344.
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van die ontevredenheid, welke door Aug. de Wolff

van 1617 af chronologisch is beschrevene.

Tot eer van den ijvcrigen De Iloogh wil ik hier

vermelden, dat hij op 20 Mei 1631 zich onderwierp

aan- en zich verzoende met Rovenius en het Kapittel

ook door de onderteekening- van een officieel stuk,

waarin hij o.a. verklaarde: »Ik zie af van alle prae-

tenties op het Enkhuizer pastoraat«, en dat hij als

pastoor van Sassenheim na een arbeid van :^'^'^ jaar

aldaar op Allerzielen 1635 gestorven is als slachtoffer

in den dienst der pestlijders.

Jammer dat dit zijn goed voorbeeld niet zoo spoedig

gevolgd werd door zijn deelgenoot in de »contentio

Strekana« Frans Pietersz! Want deze ging, ofschoon

toentertijd door asthma gekweld, o.a. tegen het begin

van de herfst 1631 zonder verlof van pastoor H. Palu-

danus te Bovenkarspel preeken en biechthooren en in

't midden van 1632 hield hij weer godsdienstoefeningen

in De Streek. Waarschijnlijk tot schrik voor kanunnik

De Wolff, die, gelijk aanstonds zal blijken, in de stad

zelve een ander bron van verdriet moest zien opbor-

relen, poogde hij zelfs zich metterwoon te vestigen in

Enkhuizen, omdat hier een dokter was, (misschien de

beroemde Bern. ten Broeke of Paludamus), bij wien

hij zooveel baat tegen zijn kwaal vond. Doch het

Kapittel vond, dat dit als gevaarlijk »voor het aan-

blazen van de oude oneenigheden in De Streek« maar

moest voorkomen worden en ik vermoed dat hierom

de proost Leonardus Marius, zooals deze op 26 Januari

1633 in herinnering bracht, hem jaarlijks / 2 So.— »pro

habitationet gaf. Gelukkig teekende hij op laatstge-

noemden dag een dergelijk stuk als De Hoogh

twee jaren geleden i) en op 10 October 1Ó34 vind ik

1) Bijdragen, T, 348; IV, 447-450
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een Frans Pietersz. als pastoor te Monnikendam ver-

meld 1).

Doch keeren we nu terug naar den pastoor van

Enkhuizen. Hierboven werd gewaagd van onweders,

die zich in het stadje-zelf boven zijn hoofd samen-

pakten. We zagen hem door den Haarlemschen Vicaris

Sixtius geprezen als »ten zeerste vredelievend, ofschoon

niet met de ketters, door wie hij zelfs gevangen gezet

is geworden*. De Batavia Saera -) rcemt hem een

»murus aheneus pro nostra hierarchia«, waarvoor hij

verscheidene gevangenissen en andere vervolgingen

>domesticis etiam ac sociis fidei impellentibus« heeft

verduurd, » welke door hem zelven verhaald zijn in

een onder ons berustenden brief, op Sint-Paulus-Be-

keeringsdag 1634 te Enkhuizen geschreven aan Mr.

Steph. van der Kracht 3) : over zijn herhaalde gevan-

genschap*. En dezelfde bron vervolgt: »Op het voor-

beeld van Rovenius schreven de Vicarissen van beide

Kapittels [het Ilaarlemsche en het Utrechtsche] brieven

aan Kardinaal Antonius Barbarini, om erover te klagen,

dat [De Wolff] zelfs gevangenschap en verbanning

heeft verduurd* en dat diens lichaam, nadat hij tijdens

het loffelijk waarnemen van zijn pastoraat gestorven

was, niet eerder van de niet-Katholieke overheid mocht

begraven worden dan nadat zijn vrienden het voor

veel geld hadden afgekocht*.

Deze ïlupus rapax mane comedens praedam, et

vespere dividens spolia« (Gen. XLIX, 27) heeft S.

Paulus dus niet slechts »in laboribus plurimis« maar

ook »in carceribusi< nagevolgd (II Cor. XI;. Het is

1) T. a. pi. VII, 167.

2) II, 449, 450.

3) Vau der Kracht was past. te Amsterdam, teiimiiuste anno

1628. Bijdragen XXXIV 254.



jammer, dat liet schrijven aan pastoor van der Kracht

ons niet is bewaard gebleven; ongetwijfeld zouden

dan meerdere bijzonderheden omtrent de gevangen-

schappen en verbanning ter onzer kennis gekomen ?ijn.

Intusschen, als men bedenkt, welke maatregelen

er in dien tijd hier en daar tegen de » exorbitante

stoutigheden der paepsche superstitiën« genomen wer-

den, en hoe toen te Enkhuizen, het brandpunt van

verzet tegen de geestelijke en burgerlijke overheid,

»het volk vrij verhard in de ketterij « i) was;

dat aldaar het stadsbestuur op 30 Maart 1624 »op

poene van vijftigh ponden Maems« zelfs Luthersche

samenkomsten verbood, en zich geroepen achtte, op

8 October 1625 eene ordonnantie uit te vaardigen

tegen het bezoeken der graven als overblijfsel van

» zoowel heydensche als pausselijcke superstitien« ~) en

later eene ten opzichte der Sinterklaaslekkernijen!!;

dat de Enkhuizer dominee Hier. Vogel 3) in 1634

een paar theologische disputen, waarvan hij er een

met een Enkhuizer priester beweerde gehouden te

hebben op 12 Februari 1632, uitgaf met de 3>waer-

schouwing aan de roomschgezinden inzonderheid binnen

Enckhuysen tegens het Pausdom, om hen waar het

mogelijk daarvan af te trekken «, alsook met een lof-

tuiting op de Enkhuizer wethouders voor hun ijver

»in het niet toelaten der dolende secten en dingen,

die naar de oude superstitiën smaakten enz. enz.«
;

dan mag men vermoeden, dat de ijverige kanunnik

van de vijanden der H. Kerk heel wat te verduren

1) Arehief van Utrecht, I, 223.

2) E. V. den Hoof, Haudtfesteu, privilegiën enz. van Ene.

huysen, bl. 370, 378, 383.

') Bijdragen, I, 342.
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heeft gehad, temeer daar hij, »mane comedens prae-

dam«, door zijn arbeid onder Gods zegen het katho-

Hcisme ook in zijn statie mocht zien opluiken.

Gelijk we boven uit Sixtius' Infortnatic van 28 Januari

1628 hebben vernomen, was De Wolff toen nog ge-

heel alleen als pastoor van Enkhuizen en 't Westeind.

Maar nu gaat hij den buit verdeelen. In 1628 of

het volgend jaar heeft de kanunnik naast zich een

medehelper in- en voor het Westeind. Waarschijn-

lijk werd hem de zielzorg te bezwaarlijk. Misschien

staat de benoeming van dien bijkerk-kapelaan in ver-

band met het feit, dat op 2>, April 1628 zekere Reinier

Roelofsz. uit naam van anderen aan Sixtius verzocht,

dat een Jezuïet naar Enkhuizen zou gezonden — en dat

de staties van De Streek zonder onderscheid door

saeculieren zouden bediend worden i), of misschien is

zij een gevolg geweest van Boolius' aanstelling tot

gedelegeerd rechter in de causa Strekana om aan De

Hoogh elke verdere hoop op het St.-Gommaruspasto-

raat te ontnemen. Hoe 't ook zij, van omstreeks 1629

is in 't Westeind »sub direction« van De Wolff werk-

zaam zekere Petrus Poulrijck, een aanverwant

van de familie Ban 2), gezonden door Sibr. Sixtius en

»introductus« door den Enkhuizer kanunnik 3). Deze

Poulrijck woonde ook in 't Westeind, tenminste in het

jaar 1631,

H. V. Heussen bericht i), dat hij in of vóór 1635

»publico decreto« verbannen, na den dood van De
Wolff diens opvolger in 't Westeind, dus van het stads-

ij Bijdragei), I, 342.

2) T. a. pi. XX, 113.

"') T. a. pi. XXXIII, 368.

*) Batavia Soera, If, 450. 45

1



gedeelte buiten de wallen, benoemd werd en alzoo

terecht pastoor van Enkhuizen geheeten mag worden.

In 't voorbijgaan wil ik doen opmerken, dat tot in

het einde der iS^e eeuw niet alleen Bovenkarspel,

maar ook het Westeind een afzonderlijken pastoor

heeft gehad; want i)Rob. de Rode had tot opvolgers

achtereenvolgens H. Paludanus (onder wien in 164.).

de schout van Grootebroek De Veen twee plaatsen

voor godsdienstoefening had gesloten), J o a n n e s

Jacobs z., Jacob vS pranger (over wien kort na zijne

benoeming in 1657 door het Kapittel besloten werd:

»Habebit duo tantum loca congregationis«) -), !\Iichael

Burger, Joannes Rosa en den Kruisheer H. J.

Hansen (door den Keulschen Nuntius in 17 10 ge-

zonden en te Bovenkarspel in 1722 overleden '-). Daar-

entegenMn het Westeind werd Petrus Poulrijck bij

zijne promotie naar Hoorn 3) omstreeks 1648 opgevolgd

door Nicolaus Corenius, deze na zijn dood op 24

April 1690^) door Jacob Futs. Deze heer werd in

1697 verwijderd en had in 17 16 tot opvolger in het

Westeind Joannes Schaeghen, w^iens naam gevonden

wordt op de lijsten der z.g. Refractarii van 17 16 en

1721 5), en die een der schrijvers was van VerJian-

delmgeji over de onharfnhartige stüzivijge^itheid efi den

07igeregelden ha?idcl van de zoo genoemde goede pries-

ters en paters, te Delft in 1 7 1 8 uitgegeven ^'). Ik ver-

moed, dat onder laatstgenoemde, de goed-roomsche

Westeinders uit vrees voor jansenisme zijn gaan paro-

chieëeren onder Sint Martinus te Bovenkarspel en deze

1) Bataria Saoa, If, 450, 45:.

2) Bijdragen, V, 159; XXXIII, 92.

8j T. a. pi. V, 157.

*) T. a. pi. V, 117.

») T. a. pi. I, 208; II 360.

6) T. a. pi. XV, 222.



statie zoo van lieverlee met die van 't Westeind

kerkelijk één geworden is, gelijk nu nog het geval is.

Uit het Doopboek van 't Westeind, bewaard in het

stedelijk archief te Enkhuizen, blijkt, dat pater Hansen

ao 17 i6 daarin twee maal vermeld, den naijver van den

Westeinder pastoor had opgeu-ekt.

Deze uitweiding was noodig niet alleen omdat de

pastoors van het Westeind, al hadden ze St. Gommarus

niet tot patroon, volgens de aspiraties van De Hoogh^

pastoors van Eyikhiiizcn geweest zijn, maar ook om
aan te toonen, dat het Westeind de eerste zelfstandige

filiaal van De Wolff's statie geworden is.

De aanstelling van een medehelper in een dichtbij

gelegen bij-statie moet den Enkhuizer kanunnik zeer

welkom geweest zijn, toen hij zich geroepen en ver-

plicht zag tot vaker afwezigheid en meerderen arbeid

niet slechts door de periodieke kapittelvergaderingen,

maar ook door een nieuw Instituut en eene nieuwe

waardigheid.

Op 15 October 1630 toch werd besloten het (oud)

Bisdom van Haarlem te verdeden in vier aartspries-

terschappen, te weten: Amstelland met Waterland,

Rijnland met Kennemerland, Alkmaar en Enkhuizen,

en tot aartspriesters werden door het Kapittel aange-

steld resp de Vicaris Leon. Marius, de Deken Judocus

Catz, Quirinus Coster en Augustijn de Wolff i), wiens

aartspriesterschap omvatte het Noorderland van Enk-

huizen tot De Langcreis, dus ongeveer het oude West-

friesland.

Daarenboven werd hij niet alleen Scholasticus -),

maar ook op 20 Januari 1631 door Rovenius tot

1) Bndragen, XXXIIl, 355, 356.

2) T. a. pi. XIV, 27.



»Pocnitentiarius Ecclesiae Harlemensis* aangesteld i).

Misschien was het eene vriendelijke attentie van

zijne kunstlievende zwagerin Maria de Grebber bij en

om deze benoemingen nu het geschilderd portret van

De Wolff te maken, 't welk, zooals boven gemeld is,

in 1631 door haar werd verwaardigd.

De woonplaats van pastoor De Wolff, zoo oostelijk

mogelijk in het aartspriesterschap, lag nu juist niet

bijzonder gelegen voor de onderhoorige priesters noch

voor den aartspriester zelven ; het was dan ook voor

sommige eerstgenoemden eene heele reis, wanneer zij,

zooals het Kapittel op 28 April 1631 voorschreef -), de

H. Olieën moesten gaan halen bij hun eigen aarts-

priester, die ze zelf terstond na het Paaschfeest moest

gaan halen bij den Vicaris-Generaal. Eenigszins be-

grijpelijk was 't dan ook, dat 17 geestelijken uit Hoorn

en omstreken zich er over beklaagden, dat er geen

aartspriester te Hoorn woonde, zooals vanouds de ge-

woonte meebracht 3). Toch bekrachtigde de Vicaris

Apostolicus de benoeming van De Wolff tot aarts-

priester. Uit een en ander blijkt, hoe hoog deze » uit-

stekende, godvruchtige en geleerde man* stond aan-

geschreven bij zijne tijdgenooten.

De visitatie der verschillende staties, welke tegen-

woordig door de Dekens na mandaat van den Bisschop

gehouden wordt, geschiedde toentertijd gewoonlijk door

de Haarlemsche kanunniken uit naam van den Vicaris

Apostolicus en van het Ka:pittel. Verslagen van visitaties

van De Wolff als eenvoudig-kanunnik vond ik niet,

behalve van zijn bezoek te Ursem op 31 JuH 1630 •*).

1) T. a. pi. X, 37, 39.

2) ï. a. pi. X, 46.

3) T. a. pi. IV, 447-

4) T. a. pi. I, 34.



Na de instelling van de vier aartspriesterschappen wer-

den ze met kracht aangepakt, fortiter coeptae i), zegt

de Tabula Chronologica '^)\ op 28 April 1631 werd be-

sloten, dat iedere aartspriester een gevolmachtigd socius

zou meekrijgen bij de visitatie van zijn district en dat

een geschreven verslag daarvan voor het archief moest

worden opgezonden aan den Kapittelsecretaris 3), en

dat de reis prima opportunitate zou worden ondernomen.

De Wolff nu kreeg tot socius Jan Albert Ban.

De aartspriester van Alkmaar met zijn socius vol-

brachten hun visitatie reeds op 2 Juni en volgende

dagen 4), maar De Wolff en Ban deden dat pas op

het eind van Juli en in het begin van Augustus. Kan
dit uitstel misschien in verband staan met hetgeen de

Secretaris voorlas op de Kapittelvergadering van 8

Juli d. a. V. : »lecta sunt notata quaedam antiquitatis

pro D. Wolffio de Crucifixo miraculoso, de quo Chro-

nica Holland. Div. 32 C. 45, et Martyribus Alcmarianis

Enchusae sepultis?« \
Door de goede zorgen van pastoor M. P. R. Droog,

die tijdens zijn emeritaat in het Haarlemsch Gesticht

van St. Jan de Deo zich met zooveel liefde toelegde

op de studie van onze Kerkhistorie, zijn de Visitatie-

verslagen v^an 165 1 en 1635, opgesteld door kanunnik

Jan A. Ban, afgedrukt in dit tijdschrift \ Beide reizen

zijn door den verslaggever meegemaakt, de eerste

zeker en de tweede zeer waarschijnlijk tezamen met

den Enkhuizer aartspriester. Opvallend is in het ver-

1) Bijdragen^ IV, 447.

2) T. a. pi. I, 346.

3) T. a. pi. X, 45. 46.

*J T. a. pi. III, 156.

ö) T. a. pi. III, 156.

'•) T. a. pi. XXXIir, 356 v.v.
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slag van 1.63 1, dat wel de visitatie bij Petrus Poul-

rijck in het Westeind, maar niet die bij pastoor H.

Paludanus te Bovenkarspel vermeld wordt; doch het

blijkt duidelijk, dat de reis niet regelmatig van oost

naar west is afgelegd en dat het verslag zelf onvol-

ledig is; 't lijkt me toch toe, dat ook te Bovenkarspel

die visitatie heeft plaats gehad, aangezien De Wolff

in de kapittelvergadering van 14 October d. a. v. mon-

deling klachten overbracht van pastoor Paludanus over

het preeken en het biechthooren door Frans Pietersz. in

diens statie vóór korten tijd gedaan '). Geschiedkundige

bijzonderheden voor de geschiedenis van Enkhuizen

geven beide genoemde verslagen helaas niet.

Bij zijn laatste Kapittelbezoek op 26 April 1634

beloofde de ijverige aartspriester ook dit jaar zijn

district — Hoorn misschien uitgezonderd — met J. A.

Ban te zullen visiteeren ; dat heeft hij echter niet ge-

daan, want op 10 October d. a. v. nam proost Marius

op zich om de plaats van De Wolff bij de reis in te

nemen -). De reden hiervan zullen w^e hieronder aan-

geven. Buiten de officieeie visitaties deed hij ook w^el

afzonderlijke inspectie in zijn aartspriesterschap, zooals

bijv. bleek op de Kapittelvergadering van 12 October

1632 3), Toen immers bracht hij mondeling en schrif-

telijk verslag uit o.a. over zijne acta in het territorium

van pastoor J. Meerius en in Ursem, waar hij ook

verschillende geloovigen en kerkvoogden had bezocht 4).

Nauwelijks was De Wolff van deze vergadering in

Enkhuizen teruggekeerd of daar begon, gelijk hier-

boven reeds met een enkel woord is aangeduid, een

O T. a. pi. IV, 447.
S) T. a. pi. I, 34.

3, T. a. pi. I, 443.

*) V'gl ook Acla Cap. 26 Januari 1633; t. a. pi. II, 140,
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andere bron \'an verdriet voor hem op te borrelen. Ik

cursifeer voor hem, want voor het toenmalig roomsch

leven, ja zelfs voor de huidige parochie van Enk-

huizen is het een fons salutis, een bron van geluk

geworden, gelijk duidelijk zal blijken in de verdere

historie der St.-Gummarus- en der St.-Pancrasstatie.

Reeds 14 dagen na die vergadering kwam het

Kapittel weer te samen, alzoo op 26 October, en besloot

dat proost Marius en kanunnik J. A. Ban op den 2deii

November niet alleen Monnikendam en De Streek maar

ook de statie van den aartspriester De Wolff-zelven zou-

den bezoeken, »om reden van oneenigheden i) (zoo luidt

het verslag dier vergadering), die daar zijn aangaande

het eigendom van eenige kerkelijke goederen, die alleen

na het hooren van wederzijdsche partijen kunnen bijge-

legd worden* ; maar voor Enkhuizen zelf was er eene

andere reden, n.1.: de jezuïet Theodoriis deJonghe had

zieh daar gevestigd voor den geestelijken arbeid -).

Dit feit is de voorbereiding voor de latere vestiging

der Jezuïetenstatie, welke de moeder is van de tegen-

woordige eenige parochie van den H. Franciscus

Xaverius te Enkhuizen.

Doch met achterlating van verdere beschouwingen,

zullen we de historische genesis dier statie nuchter

verhalen.

De Tabiila Chronologica zegt, dat pater De Jonghe

in de statie kwam i>tegen den wil van Rovenius en

het Haarlemsch kapittel; daarom ontstond er een ge-

ding voor hen en werd dat (in hooger instantie),

overgebracht naar de Nuntii van den II. StoeU 3).

1) Bijdragen. IV, 449; VII, 161.

-I T. a. pi. IV, 445-455; V, 152-155.

3) T. a. pi. I, 347— 350. Zie ook S. Centen, Vervolg der historie van

Knkhuizen, Hoorn 1747, bl. 72 en 73. die zijn wetenschap (?) in deze

schrijft te putten uit V'erhundilingen enz. enz. Zie hierboven bl. 20.
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Het bezoek van de twee Haarlemsche kapittelheeren

Marius en Ban te Enkhuizen heeft plaats gehad, doch

pas in de kapittelvergadering van 26 Januari 1633

werd verslag uitgebracht, dat » pater De Jonghe ver-

zocht in Enkhuizen te worden geadmitteerd« , dat na

Nieuwjaar rapport over 't een en ander betreffende

den pater was gegeven aan den Vicaris Apostolicus

en dat deze op 2 1 Januari geschreven had aan den

pater en de acht Enkhuizer kerkvoogden. De kapittel-

deken schreef op 18 Februari aan den nuntius Fabius

de Lagonissa, die naar aanleiding hiervan op 24

Februari den pater verbood munera/(7J-/(9ra//(2 te Enk-

huizen te verrichten doch hem toestond, indien hij

ondanks dit verbod toch aldaar wilde blijven, geeste-

lijke hulp, het toedienen van de H. Sacramenten uit-

gezonderd, te verleenen.

Deze besluiten èn van het Kapittel èn van den Vicaris

Apostolicus èn van den Nuntius waren een logisch ge-

volg van de bestaande concordaten, die ook door den

Provinciaal der Jezuïeten Tyrinus onderteekend waren.

Maar .... het schijnt dat ze niet onderteekend zijn ge-

worden door den Generaal, die zeide dat de Provinciaal

verkeerd gehandeld had door zijne onderteekening;

zoo althans vertelde De Jonghe aan den pater-francis-

caan Tiras te Hoorn.

Ondanks de voornoemde beslissingen bleef de jezuïet

te Enkhuizen en, ongetwijfeld ook tengevolge van de

West-friesche eigendommelijkheid van Reinier Roelofsz.

vrienden, die reeds op 25 April 1628 een Jezuïet voor

de stad aan Sibr. Sixtius hadden gevraagd, gelijk

blz. 19 vermeld is, ontstond er eene scheiding tus-

schen De Wolff's parochianen »post plures turbas

manifestum schisma civium« en wel zóó, dat in de

Kapittelvergadering van 5 April besloten werd, dat
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proost L. Alarius en J. A. Ban zelven naar den Nuntius

te Brussel zouden gaan i), dat de deken staande de

vergadering schriftelijk verzocht aan Rovenius, dat hij

nogmaals een verbod in een anderen vorm aan den

pater zou willen sturen, » omdat het eerste bevatte dat

hij predikaties had gehouden*, hetgeen »probari non

poterat«, alsook dat namens het Kapittel de vier kerk-

voogden, die hun pastoor trouw bleven, hiervoor ge-

prezen en tot volharding daarin aangemoedigd zouden

worden. Het onmiddellijk gevolg van de Brusselsche

reis is geweest, dat de Nuntius een schriftelijk verbod

voor den Provinciaal Tyrinus aan de tcrugkeerende

kanunniken meegaf.

De volgende Kapittel vergadering had plaats op 27

Juli 2j. Intusschen was er van den kant èn van de

Jezuïeten èn van de paterspartij te Enkhuizen weer

een suppliek naar den Nuntius verzonden. Op de ver-

gadering nu werd een schrijven voorgelezen van den

Vicaris Apostolicus, waarin o.a. vermeld werd, dat

zooevengenoemde suppliek niet door ^r3Tinus, volgens

diens eigen verklaring, was opgestuurd en bracht De
Wolff uit, vooreerst dat de pater eenige keeren gods-

dienstoefening zonder preek gehouden had en ver-

volgens dat volgens getuigenis van pastoor Herm. Vos

te Wervershoef Betje Dirks, de custos van den pater,

en Neeltje Frederiks hadden verklaard, dat ingeval

aan den pater niets toegestaan wordt, »adhacrentes

ipsius litteras Capituli non tradituros magistratui<. De

^) Ue Heeren kregeu twee stukkeu mee: 1^. eeu overzicht van

hetgeen iu deze kwestie verhandeld was, kort en bondig, in

ongeveer 30 artikelen en 2^. een monitorinm, waarin de »enor-

mitatest van de paterspartij iu 18 artikelen worden opgesomd en

uitgelegd.

2) Bijdragen, I, 347— 350.



Deken gaf aan De Wolff bij diens vertrek een schrijven

mee, waarin de Enkhuizer kerkvoogden werden aan-

gemoedigd tot standvastige actie tegen het drijven van

de paterspartij.

Spoedig hierop bereikte de Brusselsche reis haar

doel volledig. Want op den 3en September deed Fabius

de T.agonissa de eind-uitspraak, waarbij hij, na alles

wêl overwogen te hebben, èn aan pater De Jonghe

verbood y>te Enkhiiizen pastoraha en anderen pries-

terlijken arbeid — 't opdragen van het H. Misoffer

uitgezojiderd — te verrichten tenzij 7net medeweten en

verlof van den Pastoors èn aan den Vicaris Apostolicus

Rovenius in overweging gaf zoo spoedig mogelijk

Enkhuizen te visiteeren en, bijaldien mocht blijken dat

daar een tweede priester noodig was, daarin te voor-

zien. Op 2 1 en 2 2 September werd dan ook de visitatie

gedaan door L. Marius en Bugge, naar ik vermoed

volgens opdracht van Rovenius.

Merkwaardig is zeker in de beslissing van den Nuntius

:

^bijaldien mocht blijken, dat daar een tweede priester

noodig was«. Ongetwijfeld was dit door de partij van

den pater of in de bovengenoemde suppliek der

Jezuïeten aan den Nuntius verklaard. Ofschoon de

statie van pastoor De Wolff niet groot was en Petr.

Poulrijck pas vier of vijf jaar geleden voor het West-

eind sub directione van den pastoor-kanunnik was

benoemd, kan die verklaring toch wel niet ongegrond

geweest zijn. Immers hierboven werd melding gemaakt

niet alleen van eene verbanning van Poulrijck, maar

ook van gevangenschap en verbanning van den aarts-

priester zelven. Volgens de Batavia Sacra i) werd in

de klacht van kardinaal Barbarini positief gezegd, dat

') 11, 450.
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jezuïetenpartij te Enkhuizen en verbood de Vicaris

Apostoücus in 1633 de Absolutie te geven >auctoribus

et cooperatoribus exilii Augustini Wolffii*. Feiten zijn,

dat de pater op St. IMichielsfeest (29 September) onder

de Mis >aan velen de H. Communie uitreikte«, dat

De Wolff absent was op de Kapittelvergadering van

1 1 October en op 25 Januari 1634 zijn brief aan pastoor

St. V. der Kracht »over zijne herhaalde gevangenschap

«

schreef.

Hoe het ook zij, een tweede priester werd er niet

aangesteld en op genoemde vergadering van i i October

brachten Marius en Brugge verslag uit van hunne

acta te Enkhuizen, vanwaar na de jongste visitatie

nog een schrijven was ontvangen van een zekeren

Coggeman, naar ik vermoed een kerkvoogd van de

pastoorspartij, waarin deze berichtte trouw te blijven

ondanks het herhaald verzoek van een paar kerk-

voogden der paterspartij.

Na deze vergadering hooren we in geen half jaar

iets bijzonders van de kwestie. Me dunkt, de aarts-

priester zat toen gevangen of was buiten de stad

verbannen en men zal toen uit nooddwang pater De

Jonghe, die m. i. te goeder trouw handelde, maar

hebben laten begaan.

Evenwel op 26 April 1634 was De Wolff weer

ter kapittelvergadering, deed daar mondeling en be-

loofde schriftelijk verslag over hetgeen »novissime acta

sunt«. Verdere bijzonderheden geven de Acta capituli

jammerlijk niet. Tooi scheen zijne vrijheid gewaar-

borgd, want hij beloofde in dat jaar zijn aartspriester-

schap tezamen met kanunnik J. A. Ban te zullen

visiteeren, gelijk ik hierboven reeds heb vermeld. Maar

de visitatie heeft Jiij niet gedaan en sinds is hij niet
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meer ter kapittel geweest. Op i Augustus werd De

Wolff als legitime excusatus in de Ac/a aangeteekend

;

hij had een schrijven opgezonden idelite quam Zellius

Enchusano Praetori intentat de stipulatione cum catho-

licis« 1). Waarschijnlijk komt het mij voor, dat hij ver-

hinderd was door de pijnlijke kwaal, die na korten

tijd zijn verdienstelijk leven zou doen eindigen, omdat

op de volgende vergadering, lo October, werd voor-

gelezen een schrijven van hem, waarin hij berichtte,

dat de burgers het plan hadden gemaakt aan Rovenius

per suppliek een regulier priester, doch geen jezuïet,

aan te vragen »in auxilium D. Pastoris« 2).

Opvallend was zeer zeker de schijnbare stilte van

het laatste jaar, doch de paterspartij te Enkhuizen en

zelfs de Jezuïeten ten opzichte van Rome waren niet

werkeloos gebleven. Als een plotselinge donderslag

komt in 't begin van November d. a. v. de beslissing

van den Pronuntius D. Stravius, daJ dejezuïet m Enk-

huizen moet ivorden toegelaten nl. in cura animarum.

Daar deze beslissing een contradictorium was met

de einduitspraak van den Nuntius Fabius d. 3 Sep-

tember 1633, volgde er niet alleen aanstonds een

absoluut verbod èn van den kapitteldeken èn van

Rovenius, 't welk den 1
4en November aan de Enkhuizer

kerkvoogden werd bekend gemaakt, maar ook reisden

de proost Leon. ]\Iarius en de kanunnik J. A. Ban

in Sprokkelmaand 1635 naar Brussel teneinde den

Pronuncius de onbillijkheid van diens beslissing onder

het oog te brengen.

Terwijl desniettegenstaande Stravius w^eigerde en

1) Bijdragen, XIV, 23.

2) Rovenius echter was en bleef van nieeuing, dat, zoolang het

geding en het verzoek der Jezuïeten bij den Paus hangende was,

nihil esse innovandum contra Concordata.



3i

bleef weigeren zijn decisie te herroepen, gelastte de

Congregatie de Propaganda op 19 Maart 1635, dat

de Concordaten gestreng gehandhaafd en hetgeen daar-

tegen tot stand was gekomen ongedaan gemaakt moest

worden: welk besluit aan de Enkhuizers werd mede-

gedeeld.

De zaak bleef dus hangende ; want, naar ik ver-

moed, wrong juist daar de schoen ; de Concordaten

waren volgens pater De Jonghe niet onderteekend

door den Generaal der Sociëteit i).

In den loop van 't jaar 1635 werd èn pater De Jonghe

èn pastoor De Wolff weggenomen uit Enkhuizen; de

eerste werd verplaatst naar Nijmegen en de tweede

stierf aan het graveel op den i^en October. Gelijk

boven vermeld is, mocht volgens de Batavia Sacra

zijn lichaam van de niet-katholieke overheid niet eerder

begraven worden dan nadat zijne vrienden het voor

veel geld hadden afgekocht. De eerste Kapittelver-

gadering na zijn dood had eerst op 9 April 1636

plaats; daags daarna werd De Wolff's plechtige uit-

vaart coram Capitulo gezongen door den grijzen A'icaris

Apostolicus Philippus Rovenius.

A posteriori beschouwd, moet het toegejuicht worden,

dat er in 1640 een gunstige beslissing voor de vestiging

der Jezuïeten in Enkhuizen viel en dat in 1652 hun

statie aldaar formeel en officieel onder goedkeuring

van den Vicaris Apostolicus werd opgericht. Wat

immers zou er, menschelijkerwijze beschouwd, van het

») Hieruit blijkt genoeg, dat Jos. Cousebant zich niet weinig

vergiste, toen hij in zijne Descriptie Sactnlotum van 1688 schreef:

"De voorgangers van Henricus Labus SJ. hebben sinds 't jaar

1632 deze missie- statie [B:nkhuizenJ gekregen onder goedkeuring

van den Vicaris Apostolicus e . Zie Bijdrai^m, V, 115.



Katholieke Geloof en de eenheid met den II. Stoel te

Enkhuizen zijn overgebleven, zonder de Jezuïeten, daar

in het begin der volgende eeuw nota bene al de drie

saeculiere Enkhuizer pastoors binnen en buiten de

poorten wegdommelden in het jansenistisch schisma

met de gevolgen van dien? Op heden zijn de oud-

roomschen ineengeschrompeld tot een gemeente van

omstreeks 30 kommunikanten en de jezuïetenstatie is

de vruchtbare moeder geworden van de steeds aan-

groeiende en frisch-actiever wordende parochie van

St. Franciscus Xaverius met bijna iioo Katholieken!!

Ten slotte, al meende pater De Jonghe niet door

Concordaten verhinderd en als jezuïet-missionaris in

het genot van privilegies te zijn, al schijnt hij te Enk-

huizen zich van de eigenlijke pastoralia onthouden te

hebben, al zou werkelijk meerdere priesterlijke arbeid

den Enkhuizers mede tot verlichting van den Pastoor

ten goede zijn gekomen, moge met alle bescheiden-

heid de vraag worden gesteld, of,

aangezien Enkhuizen, vooral na de benoeming van

P. Poulrijck in het Westeind, slechts eene kleine statie

was en ware noodzakelijkheid voor de oprichting eener

tweede werkelijk niet bestond;

aangezien de wederopluiking van het Katholicisme

onder Gods zegen vooral aan den moeizamen arbeid

van saeculiere priesters en niet het minst aan den ijver

van De Wolff te danken was;

aangezien de scheiding tusschen de parochianen

natuurlijk hard moet vallen voor den man, die 20 jaren

lang ondanks de vervolgingen van buiten en de

weinige vrijheid hem gelaten, ondanks het hem meer-

malen geopende vooruitzicht op promotie, ondanks de

ongelegenheid der woonplaats als een trouwe wolf bij

zijn kudde is blijven wak(een
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aangezien hij een voorbeeldig pastoor, zorgzaam

kanunnik en vigilant aartspriester was;

het wel goed gezien en een bewijs van zelus secun-

dum scientiam was, hetgeen de waarschijnlijk jonge

pater Theod. de Jonghe deed tegen den wil van eerbied-

waardige mannen, als J. A. Ban, Leon. Rlarius, Philippus

Rovenius en Fabius de Lagonissa?

Mr, Cornelis van Bentheim.

Deze was de opvolger van aartspriester x\.deWolff

als pastoor van Enkhuizen binnen de vesten. Reeds

vroeger hebben we gemeld, dat na De Wolff als pas-

toors van het Westeind, dus van Enkhuizen buiien de

nieuwe stadsgrachten, gefungeerd hebben Petrus Poul-

rijck en diens opvolgers.

Volgens de Batavia Sacra i), die hier put uit het

Necrologiii/n Harlcmense was deze pastoor geboren

te Bentheim en opgeleid aan >Pulcheria« te Leuven,

waar hij blijkens den titel vóór zijn naam gegradueerd

werd. De Acta Capihili op lo April 1636 '2) vermelden,

dat hij ïin Paschate ultra 400 communicantes« had

gehad en getuigen van hem : »usque nunc fideliter

laborat*. Het schijnt, dat de statie Enkhuizen binnen

de vesten toen toch een grooter aantal kommunikanten

had, want op dienzelfden dag besloten de proost L.

Marius en de kanunnik Ban Junior bij de eerste goede

gelegenheid naar Enkhuizen te gaan en tevens aan de

Jezuïeten te Hoorn te vragen, of zij aan Enkhuizers

de Sacramenten toedienen of toegediend hebben. Of-

schoon pater Th. de Jonghe Enkhuizen metterwoon

1) II, biz. 450.

2) Bijdragen, IV, 454.
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verlaten had, schijnt de actie der Jezuïeien-partij aldaar

dus toch niet opgehouden te zijn, te meer daar op

dezelfde kapittel-vergadering van lo April de Vicaris

Apostolicus Rovenius artikelen, welke door de Enk-

huizers waren aangeboden >ad obtinendam concordiam<r

voorlas; daarenboven, gelijk we later bij de behande-

ling der Jezuïten-statie zullen zien, werd in 1638 door

de Jez^iïeten getuigd i), dat ze óf bij opzettelijk bezoek

of bij doortocht te Enkhuizen, geestelijke hulp ver-

leenden -).

Meer kan ik over Cornelis van Bentheim's pastoraat

niet melden, want hij stierf reeds in 't zelfde jaar 1636

aan de pest »in den eersten bloei van zijn leven « ^),

en werd opgevolgd door

Eylardus ab Alma.

Deze vierde pastoor van Enkhuizen 3) was baccalaureus

form. in de H. Godgeleerdheid. Het schijnt ^), dat hij

aanvankelijk gearbeid heeft in de buurt van Worcum,

en dat het Haarlemsche Kapittel op 19 Februari 1633

eerst voornemens was hem te benoemen tot assistent

van zekeren pastoor Theodorus te Groningen maar

ten slotte, daar de Worcumsche Katholieken aanboden

jaarlijks ƒ 200.— voor het onderhoud van een eigen

zielzorger bij te dragen, hem aanstelde tot pastoor van

Worcum ca. en Alolkwerum.

Zijn pastoraat te Enkhuizen was merkwaardig onder

meerdere opzichten.

Vooreerst kreeg de priestervervolging te Enkhuizen

1) Bijdragen, IV, 455.

2) In Augustus en October 1636 zijn de Jezuïeten Cour. Blom-

maert en Joanues Zanoli daar zeker geweest.

') Batavia sacra, II, 450.

*) Bijdragen, XIV, 15, 16.
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al zeer spoedig een scherp karakter. Op 28 Mei

1642 1) werd door schout, burgemeesters en schepenen

na advies der vroedschappen bepaald, aangezien tegen

het plakkaat van de Staten-Generaal d.d. 30 Augustus

1641 »dagelijcks verscheyden papen, jesuyten, monnic-

ken en andere geseyde geestelijcke persoonen in dese

stadt komen ende verschijnen, ende alsdan bij goede

gelegentheyt de eenvoudige ingesetenen meer en meer

verleyden, . . . dat nu voortaen geen jesuyt, paep, mon-

nick ofte ander geordent persoon binnen dese stadt

of jurisdictie vandien sal mogen komen of verschijnen,

't sij om dienst na de manier van de Roomsche Kerck

te doen ofte om eenige andere oorsaken hoe die souden

mogen wesen, op poene dat soodanighen geestelijcken

persoon sal verbeuren een somme van hondert ponden

Vlaems, te verhalen aan sijn persoon, die tot dien eynde

ende totdat de voorsz. penningen opgebraght sullen

sijn, versekert, gedetincert ende vast gehouden sal

werden «.

Na deze verordening tegen de geestelijken, volgde

er op Allerheiligen 1649 ecne lang niet malsche

»ampliatie« n.1. tegen roomsche zaken, plaatsen en

handelingen -): »Alsoo van tijt tot tijt ondervonden

wert, dat niet jegenstaende de particuliere keuren deser

stede ... tot der vergaderingen ende conventiculen [der

pausgezinden] versche3-den aenleydinge ende praepa-

satien, plaetsen, ornamenten ende andere oprechtingen

van altaren werden gegeven en uytgevonden, omme
die van haer superstitieuse gesindtheden tot de bijeen-

komste te meerder te inviteren, aen te locken ende

daerinne te stijven ende te doen verharden «,.. . be-

^) E. V. den Hoof,, Handfesten, privilegiën, willekeiireu ende

ordonnantieu der stadt Euchuypen, blz. 369.

2) T. a. pi., blz. 370.
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sloten schout, burg-emeesters en schepenen van Enk-

huizen, dat, terwijl er een scherp onderzoek werd

toegezegd,

1^, geen altaren opgericht mochten en de bestaande

afgebroken moesten worden binnen 14 dagen op

straffe van 200 currente guldens,

2^. de pausgezinden geen toegang van 't een naar

't ander huis mochten maken en de gemaakte

moesten wegnemen, ook al op poene van 200

gulden, en

3<^. er geen samenkomsten in huizen, schuren, velden

of schepen mochten gehouden worden om de

»pausselijcke exercitie »te doen of te hooren, nog-

maals op verbeurte van 200 gulden.

Ondanks al die lieve maatregelen waren te Enk-

huizen »de pausselijcke exercitien ende superstitien

hoe langhs hoe meer haren aenwas nemende « en wel

zóó, dat onder pastoor E. ab Alma de statie, die reeds

vroeger in het Westeind eene zelfstandige filiaal had

voortgebracht, de alma mater van nóg twee filialen

binyien de vesten werd. Waarlijk palma sub pondere

crescit

!

De eene filia was de statie der Jezuïeten.

Reeds hebben we vernomen, dat na het vertrek van

pater Th. de Jonghe de propaganda voor de jezuïeten

niet was gestaakt. Van 1636 tot 1640 hebben zij elk

jaar voor korteren of langeren tijd in Enkhuizen pries-

terlijken arbeid verricht
;
ja zelfs pater Robert du Rieu i)

werkte er van September 1640 tot 1646 en pater

Corn. Porret, die in October 1643 kwam, bleef er tot

28 December 1656. Wat toch was er gebeurd? Op

Maria-Geboorte 1640 gaf de nuntius Fabius Chisius
-)

1) Archief van Utrecht, VII, 229.

2) Bijdragen, V, 154, 155.
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faculteit, dat één jezuïet te Enkhuizen allen geeste-

lijken arbeid, met uitzondering van de eigenlijke

pastoralia, mocht verrichten; en op den loen Mei 1652

werd deze uitzonderingsbepaling opgeheven door den

Apostolischen Vicaris De la Torre,

Derhalve van laatstgenoemden datum dagteekent de

officieele oprichting der Jeziiïetcnstaiie, waarover we

later onder een afzonderlijk hoofd meerdere bijzonder-

heden hopen te beschrijven.

Den geboortedag van de tweede dochter kan ik niet

nauwkeurig aangeven, doch wel dat zij Sint Pancratiiis

gedoopt werd, met dit gevolg dat de moederstatie

Sint Gommarus als Patroon behield. Merkwaardig

is, dat, terwijl de laatste pastoor der St.-Pancraskerk

Andries Dirksz. bij zijn afval calvinist predikant is ge-

worden en ten tijde dat het calvinistisch stadsbestuur

met hand en tand tegen het ontluikend roomsch leven

optrad, de eerste pastoor der St-Pancrasstatie vroeger

calvinist predikant was geweest, 't Was Augustinus

van Oysel. Evenals door de Batavia Sacra i) wordt

hij ook door H. v.' Rijn'^) onder de Enkhuizer pas-

toors opgegeven, welke laatste meer uitdrukkelijk

bericht: Ten tijde van Eyl. ab Alma heeft te Enk-

huizen Augustinus van Oysel als pastoor der Sint Pan-

cras gestaan.

Op grond van het getuigenis der Batavia Sacra,

dat Van 03'sels dood in 1661 voorviel na vele jaren

van allertrouwsten arbeid, ben ik geneigd aan te nemen,

dat de St.-Pancrasstatie oudere brieven dan de Jezuï-

tenstatie heeft.

Het ligt nu voor de hand, dat onze schets van de

staties na de hervorming in drieën gesplitst wordt en

^) Il 450.

ï) T. a. p., II,
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dat de roomsche geschiedenis van de St.-Gommarusstatie,

de St.-Pancrasstatie en de Jezuïetenstatie afzonderlijk

behandeld wordt.

Sint- Gommarusstatie.

Gelijk boven is gezegd, bleef Eyl. ab Alma de

pastoor van deze statie, na de afscheiding der beide

anderen. Veel heb ik over hem als zoodanig niet ge-

vonden. De Batavia Sacra i) prijst hem »pastor fide-

lissimus«. Als we in overweging nemen, dat een

frisch-ontluikend roomsch leven vooreerst te danken is

aan de genade van God, Die wasdom geeft, maar toch

ook samenhangt met den ijver van den hovenier om te

planten en te besproeien en te snoeien ; dat deze herder

ondanks het loeren en huilen der wolven tegen scha-

pen en schaapskooien, bijna 28 jaren op zijn post is ge-

bleven -), dan blijkt die lofprijzing geen euphonisme te

zijn. Ofschoon Ab Alma geen aartspriester geworden is,

werd hij op 6 April 1660 tot kanunnik van het Haar-

lemsch Kapittel gekozen, op voorwaarde dat hij binnen

een jaar den gevorderden graad zou willen behalen, en

nam, na dit beloofd te hebben, op 6 Juli d.a.v. als zoo-

danig zitting. Bevreemdend is het intusschen, dat hij

niet genoemd wordt in de opgave van den Status

Capituli van het jaar 1663 3). Volgens de Batavia

Sacra i) stierf hij den 2en Januari 1664. Na zijn dood

wordt hij nog eenmaal vermeld in de Acta Capituli.

Op 16 September 1664 werd n.1. aan kanunnik Van der

1) T. a. pi.

2) Op 13 October 1648 was liet Kapittel voornemens eeu zekeren

Mr. ab Alma »ad probam« te zenden naar de omstreken van

Noordwijk om eene statie Katwijk en De Kleij te openen. Dat

kan toch de pastoor van Enkhuizen niet geweest zijn ! Misschien

was dat Dom. ab Alma S. T. L., die op 13 Juli 1688 gestorven

is te Amsterdam als pastoor van 5 De Pauw* aan de Keizersgracht,

3) Bijdragen, XVII, 96.
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der Steen opgedragen v^olgens het Kapittelreglement

te onderzoeken naar het testament van Eilardus ab

Alma 1). In de St.-Gommarus-statie werd hij als pastoor

opgevolgd door

Adam Pietersz.

Volgens Batavia Sacra 2) was hij afkomstig van

Suchtelen ^), en doctor in de Theologie. Op 1 1 October

1667 werd hij tot kanunnik van het Haarlemsch

Kapittel gekozen en nam den gen April van het volgend

jaar als zoodanig zitting 3). Terwijl tijdens zijne beide

voorgangers het aartspriesterschap over het district

Enkhuizen door den pastoor van Hoorn werd vervuld,

is hij aartspriester geworden, naar ik vermoed, na den

dood van Mr. Joannes Braassem. Ter Kapittelverga-

dering van den 6cu April 1671 nam hij op zich te

zorgen voor de verdeeling der H. Olieën gedurende

den Paasclitijd, ook in het toen openstaand aartspries-

terschap Waterland. Spoedig daarna, n.1. op 27 Augus-

tus 1), is hij te Enkhuizen ontslapcm en op den 2^^^

April 1672 werd bij gelegenheid van de vergadering

der Kanunniken door den Vicaris Apostolicus ^) eene

H. Mis voor zijne zielerust opgedragen.

Theodorus Herman Oem.

Schoon deze herder bijna zijn koperen pastoraat te

Enkhuizen heeft gevierd, weet ik niets anders van

hem te melden, dan dat hij een Haarlemmer ^), de

») T. a. pi., XVII, 98.

2) II, 450.

3) Bijdragen, XVII, lOl, I02.

J) H. V. Rijn, t. a. pi. II, 387, stelt zijn dood op 5 December

1683, op weikeu dag echter zijn opvolger overleden is.

•') Bijdragen, XVII, io8.

'"') Batavia sacra, II, 450.
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opvolger van pastoor Pietersz. te Enkhuizen was, hier

het tijdelijke met het eeuwige verwisselde op den 5^0

December 1683, en opgevolgd werd door

Cornelis Marquis.

Dat hij een Amsterdammer was en te Leuven ge-

studeerd heeft, bericht ons de Batavia Sacra i). Dat

onder zijn pastoraat het St.-Gommarusstatiekerkje ge-

vestigd was of werd aan de Breedstraat, weten wij

uit het Doopboek dezer statie, dat begint op 20 De-

cember 1683 en bewaard wordt in het stedelijk archief

van Enkhuizen,. De provicaris Jos, Cousebant 2)

prees Marquis in 1688 als een >vir modestus, zelosus

ac eleganti morum suavitate gratus«. Volgens de

Batavia Sacra ^) verliet hij Enkhuizen met het voor-

nemen om voor zich en God te gaan leven, doch

elders 3) lezen wij, dat hij tot 17 17 pastoor te Kampen

en daarna pastoor van »het Duifje« te Amsterdam ge-

weest is. Als herder in de hoofdstad werd hij op 5

October 17 17 kanunnik van het Haarlemsch praetensum

Kapittel gekozen *) en in 172 1 tot een beter leven

opgeroepen 5)

Joannes Knotter.

Deze opvolger van Marquis was uit een burge-

meesters-familie geboren in Den Haag en begon te

doopen op 16 December 1692, zooals blijkt uit het

bovengenoemd liber baptizatorum, waarin hij schreef:

ï-Hi sequentes sub me, Joanne Knotter, pastore Enchus.

baptizati sunt. 16 December etc.« Hij heeft helaas!

1) T. a. pi., II, 450.

ï) Bijdragen, V, I15.

3) Archief v. Utrecht, IV, 129.

•1) Bijdragen, XVII, 149.

^') Bijdragen, l\, 355, 35S.
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niet alleen in zijne statie het roomsch-katholiek leven

afgeknot, maar ook in het (oud-)bisdom van Haarlem

het jansenistisch schisma niet weinig" bevorderd.

Zijn vriend H. v. Heussen ') prijst hem als »doctus

et dicendi faciütate egregie pollens «. Zijn naam is opge-

nomen in de Liste des ré/ractaires qiii sont a present

en vie van 2 i Juli 1 7 1 6 \ Op 3 1 Augustus 1 7 1 7 werd

hij zelfs door het jansenist kapittel van Utrecht aan-

gesteld tot vicaris-generaal van het niet-jansenist prae-

tensum kapittel van Haarlem ^), welke benoeming geen

bewijs is voor zijn katholieken geest. Hij met M. v.

Heeck, sinds 1694 pastoor der Enkhuizer St.-Pancras-

statie, J. Schaegen, pastoor van het Enkhuizer West-

eind, en nog twee andere Noordhollandsche pastoors,

waren de schrijvers van dein 1 7 1 8 te Delft uitgegeven

Verhandelingen over de onbaruihartige stilzwijgefiiheü

en de?i ongeregelden handel van de soo genoemde

goede priesters en paters ^).

In datzelfde jaar 17 18 op den 1 1 en December schreef

hij in het Doopboek zijn laatsten (lógen) doopeling bij 5)

en stierf in Februari 1 7 1 9 C).

Sinds is de Gommarus-statie aan de Breedstraat

jansenist gebleven.

Van hare verdere geschiedenis moeten we echter

nog vermelden, dat Joan. van Heiningen de onmidde-

lijke opvolger van Knotter en geen pastoor der

St.-Pancrasstatie is geweest, zooals aangegeven werd

1) Batavia Sacra, II, 450.

") Bijdragen, I, 20S. Zijn leeftijd vau 30 jaar hier opgegeven is

evident foutief.

3) Bijdragen, XX, 229.

^) Bijdragen, XV, 2 22.

5) In 1914 noteerde schrijver dezes ook zijn laatsten en i69en

doopeling te Hnkhuizen eu ook op 1 1 December.

«) //. V. Rijn, t. a. pi. II, 38S.
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in de tusschen haakjes door pater A. van Lommei

geplaatste invoeging bij zijn naamlijst van Oud-room-

sche priesters in Holland anO 1732 i); alsook dat

waarschijnlijk onder hun beider opvolger Timmer in

1779 de janseniste Pancrasstatie opgeheven en samen-

gesmolten is met deze Gommarusstatie, want in 1779

sluit het Doopboek der eerstgenoemde statie met deze

nota aan 't eind : »Voor de volgende jaren zie Doop-

boek van Gummariskcrk op de Breedestraat Enkhuizen«.

Vóór enkele jaren is er aan dezelfde Breedstraat

een nieuw kerkje met een nieuwe pastorie gebouwd

voor de janseniste Gommarusstatie, die wel rijk aan

stoffelijk bezit maar arm aan kommunikanten — om-

streeks 30 — is. Quantum mutata ab illa!

Sïnt-Pancrasstatic.

De lezer zal zich herinneren, dat deze statie zelf-

standig is geworden, ten tijde dat Eylardus ab Alma

pastoor van Enkhuizen binnen de Veste was, en dat

haar eerste pastoor is geweest de bekeerde calviniste

predikant

Augustinus van Oysel.

Batavia Sacra -) noemt hem een Fries, roemt hem

»bene conversum et postea exercitatum et probatum«

en bericht ons, dat hij na vele jaren van allertrouwsten

arbeid te Enkhuizen is gestorven nog vóór E. ab Alma,

nl. op 28 Januari 1661. Hij werd opgevolgd door

Hermanus Joersma.

Ook van dezen Frieschen herder van Sint-Pancras

heb ik nergens iets gevonden dan wat vermeld wordt

in de Batavia Sacra ''), die ons alleen mededeelt, dat

1) Bijdragen, XVII, 226.

2) II, 450 ; zie ook H. v. Rijn, t. a. pi. II, 388,
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hij te Groningen geboren en een neef d. w. z. eer.

zusterskind van A. v. Oysel was, zijn Heerooms arbeid

te Enkhuizen eenigen tijd voortzette en daarna pas-

toor geworden is te Steenwijkerwold, waar hij de

eeuwige rust is binnengegaan op 25 October 1691.

Joannes Tesmans

verschijnt dan in de korte reeks der roomsche pas-

toors van St.-Pancras. Batavia Sacra i) geeft niet aan,

wanneer hij als zoodanig op het tooneel kwam, doch

wel dat hij door den dood vandaar verdween op den

i5en October 1666 en dat hij volkomen baccalaureus

in de Godgeleerdheid is geweest. In de Acta Capituli 2)

vond ik gewag gemaakt van een Eerwaarden Heer

Tesman, die o.a. op 6 April 1655 bij het Kapittel

tezamen met Cornelis Joannes van Wormen kwam
klagen over Willem Miessen, die naar het scheen de

statie te Beverwijk meer na- dan voordeel veroor-

zaakte; wederom verscheen hij bij de vergaderde

kanunniken den 6en Juli en op 9 October van het

volgend jaar 1656 verkreeg hij op zijn verzoek verlof

om per modum provisionis die bewoners van het Hof-

land (bij Beverwijk), welke van zijne geestelijke hulp

wilden gediend zijn, te helpen. Doch als het boven-

genoemd doodsbericht juist is, was de Enkhuizer pastoor

een andere dan deze buurtpastoor van Beverwijk, die

op 6 October 1671 nog in het land der levenden was.

Hermanus Keesman

heeft gelukkig wat meer sporen van zich nagelaten.

Zijn vader was een lakenkooper te Grootebroek, waar

hij geboren werd en had een tweeden zoon Cornelis,

1) II, 450; zie ook //. V. Rijn, t. a. pi., II 38S.

2) Bijdragen, IV, 442, 443.
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die kanunnik werd van het liaarlemsche Kapittel en

van 1667 of 1668 af pastoor was te Alkmaar, waar hij

43 jaren oud op 30 September 1680 is gestorven i).

Pastoor Pïerman had gestudeerd te Leuven en daar

het licentiaat in de Theologie behaald 2). Wanneer
hij pastoor Tesmans opvolgde, is mij niet juist bekend,

maar in 1668 begon hij het L'oopboek van »Sint

Pancras aan het Venedie <, dat bewaard wordt in het

Enkhuizer stedelijk archief, ons daardoor de weten-

schap verschaffend, dat in genoemd jaar de St.-Pancras-

statie haar kerkje aan genoemde straat bezat 3). Twintig

jaren later, dus in 1688, roemde Jos. Cousebant in zijne

bekende Descriptio ^) hem als een »vir gravis, eruditus,

pacis amans, orthodoxis non solum verum etiam heto-

rodoxis acceptus«. Na zijn zilveren pastoorschap te

Enkhuizen te hebben beleefd, stierf hij daar den 29211

Mei 1694, en binnen een maand volgde hem op

Mattheus van Heeck.

Langer dan zes lustrums is hij herder van St.-Pancras

geweest, helaas! niet tot voordeel van zijne schapen.

Hij aanschouwde het levenslicht te Griet 2) bij Emme-
rik, welk aartspriesterschap behoorde tot het (oud-)

bisdom van Haarlem. In het jaar 1688 was hij kapelaan

van pastoor Gabr. Prauwels te Amsterdam en Jos.

Cousebant prees hem toen »valde pius« ^). Volgens

het voornoemd Doopboek van St.-Pancrasstatie was

hij daar pastoor 29 Juni 1694.

1) Bij'dragcti XXI, 412, 413.

2) Batavia Sacra, II, 450.

3) Pastoor A. W. Schol te, die te Eukhuizeu stoud van iSSo

tot 1885, schreef, dat in of na 1875 aan het Veuedie is afgebroken

een huis, waarin duidelijke sporen van een kerkje te vinden waren.

'l) B!jdrage?i, V, II 5.

''^) Bijdragen
j V, II o.
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In de eerste 22 jaren schijnt hij dat epitheton ornans

door Cousebant achter zijn naam gezet, waardig ge-

bleven te zijn. Tenminste ik vind in het Doopboek

bij een Doopsel in het jaar 1704 deze aanteekening:

»Sunt ex patris Jesuitae communitate« ; ook staat zijn

naam niet op de Liste des rcfractaires etc. van 1716 i),

waarop, zooals vroeger gemeld is, de pastoor der St.-

Gommarusstatie Joës Knotter en de pastoor van het

Westeind J. Schaegen wèl voorkomen. Waarschijnlijk

hebben deze zijne beide saeculiere buren hem overge-

haald, want met hen behoort ook M. van Heeck in het

jaar 17 18 tot de schrijvers van bovenvermelde » Verhan-

delinge7i over de onbarmhartige stilzwijgentheit e?i den

ougeregelden haiidel van de soo genoetnde goede pries-

ters en paters 2) ; en zóó zakte hij af in het jansenistisch

schisma, dat hij ook genoemd staat in de Catalogus

refractarioruvi in Belgio van 't jaar 172 1. In het

Doopboek blijft zijne hand tot Februari 1725, doch

opmerkelijk is dat in zijne laatste jaren het getal

doopelingen kleiner wordt. Zijne goed-roomschc scha-

pen zullen den ongehoorzamen herder verlaten hebben,

die den roomschen eeredienst van St.-Pancras ander-

maal deed uitsterven en mede-oorzaak was dat het

leven der statie-zelve na ruim een halve eeuw eindigde.

Gabriel van der Heyden

was zijn opvolger. Het Doopboek wijst uit, dat onder

dezen en de andere janseniste pastoors het aantal

doopelingen voortdurend vermindert 3) ; in de jaren

1) Bijdragen, I, 208.

2) T. a. pi. XV, 222.

'; Opmerking verdient, dat de toen gedoopten geboren waren

uit ouders, wier nanieu nu nog gedragen worden door jansenisten

te Enkhuizeu,
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I730. 1753' lyó*^ 6n 1757 was het getal zelfs nihil;

in 1764 werd in het kerkje aan het Venedie een kind

gedoopt »de communitate S^i Gummari«. Het schijnt,

gelijk reeds hierboven gezegd is, dat in het jaar 1779

de Pancrasstatie opgeheven en samengesmolten is tot

de ééne janseniste statie aan de Breedstraat, want in

genoemd jaar 1779 sluit het Pancrasdoopboek met deze

nota: »Voor de volgende jaren zie Doopboek van

Gummariskerk op de Breedestraait, Enkhuizen«.

Aan God zij dank, dat in de jaren 17 14— 1721 pater

Ysbr. Koek bij dag en nacht ijverde voor het R. K.

Geloof te Enkhuizen, gelijk we hieronder breedvoeriger

zullen zien in de schets van de

Jezuïeten-statie.

Deze filia van de oude statie Enkhuizen binnen de

Vesten, tijdens pastoor Eyl. ab Alma in 1652 geboren,

— waarlijk post partum difficilem !
— heeft zich eene

dankbare dochter getoond, optime merita de repubhca

cathoHca te Enkhuizen, niet alleen omdat zij, tusschen

drie janseniste propagandisten sicut passer solitarius in

tecto, het roomsche Geloof en de roomsche eenheid

heeft bewaard en bevorderd, maar ook omdat zij op

haar beurt de alma mater is geworden van de tegen-

woordige Parochie van St. Franciscus Xaverius.

Herinneren we ons, dat, gelijk hierboven is ge-

schetst, de oprichting dezer statie — m.i. niet oppor-

tuun en minder voorzichtig — vruchteloos is beproefd

tusschen de jaren 1632 en 1635 en dat het tijdvak

1635— 1652 eene nadere voorbereiding daartoe kan

genoemd worden. Over dit tijdsbestek hebben we reeds

vermeld, dat de zaak van de toelating der Jezuïeten

in de geheele of gedeeltelijke zielzorg te Enkhuizen

sinds het besluit van de Congregatie der Propaganda
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op 19 Tilaart 1635 en het hierop gevolgd vertrek van pater

Th. de Jonghe uit pastoor de Wolff's statie hangende

bleef, omdat, naar ik vermoed, het concordaat wel door

den Provinciaal Tyrinus, maar niet door den Generaal

der Jezuïeten onderteekend was. Ook is er op gewezen,

dat de propaganda voor de Jezuïten niet is gestaakt

en dat zij van 1636 tot 1640 elk jaar voor korteren

of langeren tijd in Enkhuizen priesterlijken arbeid

hebben verricht. Ik vermoed, dat het Jezuïeten van

Hoorn geweest zijn; want, gelijk ook reeds vermeld is,

op de kapittelvergadering van 10 April 1636 i) las niet

alleen Rovenius de artikelen voor door de Enkhuizers

aangeboden »ad obtinendam concordiam«, maar namen

de Proost en Ban Jr. op zich, bij de Jezuïten te Hoorn

te onderzoeken of zij aan Enkhuizers de Sacramenten

toedienen of hadden toegediend; daarenboven berichtte

pater Norbert. Aerts -) bij het jaar 1638: »Enchusae

quanquam hoc anno stationem non tenuimus, nonnihil

tarnen a Nostris (illuc excurrentibus vel transeuntibus)

subsidii impensum est.«

En bij dit vermoedelijk verband is verklaarbaar, dat

de tegenwoordige parochie te Enkhuizen in bezit is

van een kloeken verguld-zilveren kelk met prachtig

gedreven voet, waarop de beeldjes van de H.H. Fran-

ciscus Xaverius, Ignatius en Joannes den Dooper, en

waaronder deze inscriptie: Joannes Ariani Payrock

Hornanus Societati Jesu D.D. dedit moriens die 2

1

21 Junij anni Dnl 1639 3).

1) Bijdrasen, IV, 455.

') » V, 153, 154-

') Op dezen voet heeft Past. N. Nieuwenhuyzen eene grootere

cuppa latea zetten, zoodat dit mooie stuk nu dienst doet als

ciborie. De kerk bezit nog een kleineren verguld-zilveren kelk,

ongetwijfeld uit denzelfden tijd en van denzelfden maker, even-

eens met mooi gedreven voet, waarop andere Heiligenbeeldjes.
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Pater Aerts voegde achter zijn bericht, dat deJezuïeten

zich daarbij grondden »jure suo sibi concesso a Ri-

chardo Stravio«, maar »ita moderate ac circumspecte«

te werk gingen, dat de Vicaris Apostohcus zich daar-

door bilHjkerwijze niet geprikkeld kon gevoelen. Vóór

1640 kwamen ze dan ook maar zeldzaam en kort i).

In 1636 werd naar Enkhuizen gezonden Conradus
Blommaert in Augustus en Joannes Zanoli in

October, die beiden spoedig vertrokken.

In 1637 werkte daar omstreeks het Paaschfeest en

enkele dagen daarna Engelbertus van Vilsteren,

die ook in 1640 omtrent het feest van Sint Maarten

voor 14 dagen en daarna van het eind van den Advent

tot na Driekoningen 1641 kwam helpen. Hier is het

van pas te vermelden, dat de Enkhuizer kerk in bezit

is van eene kostbare zilveren offerschaal uit het jaar

16 16, waarin gedreven Sint Maarten te paard de helft

is van zijn krijgsmantel afsnijdend met zijn zwaard en

overreikend aan een arme.

In 1638 bood Cornelius Crits, die uit Leeuwar-

den kwam, eenige hulp aan de Enkhuizers en in 1639

deed Aegidius van Usselem hetzelfde tot 5 Sep-

tember en in 1640 verbleef onder hen eenige dagen

Livinus de Clercq. ~)

Hieruit blijkt wel, dat deze paters-missionarissen

werkelijk veel gematigder en behoedzamer handelden

dan Th. de Jonghe, die Enkhuizen reeds als een statie

beschouwde, terwijl dezen als in transitu 3) den

1) Voor de verdere geschiedenis heb ik. geput uit het Li'dcr

Memorialis der parochie te Enkhuizen, tenzij andere bronnen

aangegeven zijn Dat Metnoriale is begonnen door pastoor Van

Rootselaar, die zelf veel ontleende aan een nog bestaande omstreeks

100 jaren oude lijst.

3) Archief v. Utrecht VI, 266.

8) Bijdragen, V, 154, 1 55-
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parochianen van de pastoors C. van Bentheim en E}-!,

ab Alma, die dit verlangden, van dienst waren.

In 1640 kwam er toor de Jezuïeten een gunstiger

beslissing.

Op 8 September i) verleende de Keulsche nuntius

Fabius Chisius (na rijpe overweging van een suppliek

van den Jezuïeten-Provinciaal en van de instructie van

den Vicaris Apostolicus en na gedurende acht maanden

gewikt en gewogen te hebben hetgeen van allerlei

zijden was ingebracht vóór en tegen de uitspraak van

den nuntius Stravius) aan de Enkhuizers op hun drin-

gend en nederig verzoek en op hun belofte van te

voorzien in het onderhoud, een geapprobeerd pater van

de Sociëteit van Jesus, »cum facultate Sacra faciendi,

Confessiones audiendi, Sacramcntum altaris admini-

strandi, concionandi, catechisandi atque similia munia

ad Catholicae Fidei conservationem et propagationem

exercendi, practer Pastoralia, nisi aut de nostra, aut

de Vicarii Apostolici, aut de Enchusae Pastoris licentia«.

Door deze beslissing, die moest worden meegedeeld

aan den Apostolischen Vicaris, werd dus te Enkhuizen

een statie aan de Jezuïeten toegevoegd, doch niet een

eigenlijke parochie, maar een soort van bijkerk, waarin

de paters onafhankelijk van den pastoor, alle priester-

lijke — niet echter de eigenlijke pastoreele — functiën

mochten verrichten.

We zien dan ook, dat in tegenstelling met de jezuïeten

van 1636-1640, pater Robertus du Rieu -) in Sep-

tember van laatstgenoemd jaar te Enkhuizen stationair

komt. Hij kwam uit Leeuwarden en bleef te Enkhuizen

tot het jaar 1646, toen hij naar Leiden werd gezonden 2),

1) Bijdragen, V, 154, I55-

Archief van Utrecht, VIT, 229.



50

Volgens het Libcr vicmorialis echter vertrok hij uit

Enkhuizen reeds in November 1643 en arbeidde hij

in het volgend jaar 1644 te Utrecht. M.i. is deze laatste

opgave de juiste, want terwijl pater du Rieu b.v. in

1641 Joan. Bapt. Goyvaers tot assistent kreeg uitslui-

tend voor den Paaschtijd, kreeg hij in October 1643

bij zich pater Cornelis Porre t, die te Enkhuizen

bleef, dus zijn opvolger werd en, zooals nu blijken

gaat, de eerste ]QzniQt-pastoor geworden is.

Want op den loen Mei 1652 werd door den Vicaris

Apostolicus Jacobus de la Torre aan de Jezuïeten de

volmacht vergund, dat één hunner te Enkhuizen ook

de Pastoralia zou mogen uitoefenen i).

Cornelis Porret

Tegenover de Batavia Sacra, die bericht -): Primus

[pater e Societate] qui praeter Concordata hic [te Enk-

huizen] deserviit, Cornelius Porret, mediante sententia

Alexandri VII P. M., qui id recusarat cum Nuntium

agerel ad Rheni Tractum«, vestigen wij er den nadruk

op, dat niet de Paus of de Nuntius, maar Jac. de la

Torre, bisschop van Ephese, aan de Jezuïeten de her-

derlijke bediening te Enkhuizen had verleend en dat

dus C. Porret sinds 10 Mei 1652 de eerste jezuïet-

pastoor geweest is, die, gelijk hierboven is ge-

zegd, reeds sinds October 1643 aldaar stationair in

een z.g. hulpkerkje was werkzaam geweest. Ook de

Jezuïetenprovinciaal Thomas Dekens bevestigt dat in

zijne Relatio status van het jaar 1656: »C. Porret 3)

oefent [te Enkhuizen] de herderlijke bediening uit

1) Archief v. Utrecht, I, 240, 24 1.

^) II, 450.

') Archief v. Utrecht, III, 55, 56.
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ingevolge de toestemming van den Bisschop van

Ephese«. Deze zelfde bron stelt ons in staat nog het

volgende over dezen eersten jezuïet-pastoor mede te

deelen.

Hij was bemind bij de Enkhuizers zijner statie, die

er voor zorgden, dat hun pastoor vrije woning had in

een huis, dat geschat werd op een waarde van ƒ 5000.

—

en daarenboven een jaarlijksch honorarium van om-

streeks duizend gulden, n.1. uit een zeker fonds ƒ 30.—

,

ex incerto reditu ƒ 50.— , als manuaHa / 400.— a/ 500.—
en van de kerkmeesters, qui offertoria et collecta sibi

vindicant / 400.—

.

Hij had een vaste plaats voor de godsdienstoefe-

ningen en, mij dunkt, zijn woonhuis zal ook hiervoor

wel hebben gediend.

Niet alleen zijn parochianen, maar ook zijn provin-

ciaal Th. Dekens prees hem »als nuttig voor de zijnen,

als een goed en apostolisch arbeider en als een goed

religieus, ofschoon hij leefde tusschen lastige en in den

omgang niet beschaafde menschenc

Opmerkenswaard is het, dat niettegenstaande door

schout, burgemeesters en schepenen na advies der

vroedschappen op 28 Mei 1642 de scherpe ordonnantie

tegen roomsche geestelijken en op i November 1649

de »ampliatie« daarvan tegen roomsche plaatsen, zaken

en handelingen was uitgevaardigd, pater Porret, zooals

zijn Provinciaal ook in 1656 aanteekende, de zijnen

vrij bij elkaar roepen en van lieverlee zelfs meer

godsdienstoefeningen houden kon ; de oorzaak hiervan

was, dat er oneenigheid bestond tusschen den schout

(praetor) en het stadsbestuur (magistratus) ; de eerste

hield den pater de hand boven het hoofd en liet de

godsdienstoefeningen toe; anders zou hij zware ver-

volging te dulden hebben gehad van het stadsbestuur.



Doch ten laatste kreeg pastoor Porret een hekel

aan de lastigheid der zijnen en had na een i2}2-jarigen

arbeid te Enkhuizen verzocht om een aantrekkelijker

statie aan zijn Provinciaal, die dan ook van plan scheen

te zijn, bij de eerste gelegenheid aan dat verzoek

gevolg te geven. Hij vi^erd op 28 December 1656

verplaatst en te Enkhuizen opgevolgd door

Joannes Cachopin.

Deze is waarschijnlijk op 8 December te voren te

Enkhuizen aangekomen. Zou er misschien familiebe-

trekking bestaan tusschen dezen tweeden Enkhuizer

jezuïet-pastoor en Gerrit Cachiopyn i), die in 1641

trouwde met Elisabeth Uytenhage van Ruyven te

Rotterdam? Uit zijn pastoraat dateeren het mooi zilve-

ren scheepje (met het jaartal 1657 gemerkt) en de kloeke

gedreven zilveren Godslamp (met deze inscriptie in

den bovenrand: Joannes en Arvinius Cniffius in glo-

riam Matris Dei et in memoriam matris suae fieri

curaverunt. 1661), die in de Enkhuizer parochiekerk nog

de feesten opluisteren, alsook twee eveneens mooi ge-

dreven zilveren hostiedoozen, 'gemerkt anno 1657 en

1660, die aan het Bisschoppelijk Museum in bruikleen

zijn gegeven. Pastoor Cachopin stierf te Enkhuizen op

7 Juli 1667, doch de plaats, waar hij begraven werd,

is niet bekend.
Joannes Sisara

was zijn opvolger en stierf te Enkhuizen, naar het

schijnt aan eene ziekte, die door eene langdurige ge-

vangenschap veroorzaakt was, op 22 Juli 1674. Ook

zijn graf is onbekend. Zijn opvolger was

Florentius van Montfoort.

Hij 2) was geboren 5 Juli 1638 op het kasteel Vrede-

1) Bijdragen, XXXIV, 95 — 100.

2) Bijdragen, IV, 431.
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stein bij Ravensway (in de Betuwe), werd lid der

Sociëteit 31 December 1657 en ontving de priester-

wijding 20 September 1670. Ik vermoed, dat hij pastoor

te Enkhuizen is geweest tot 1677, misschien tot 1679;

doch vóór het eind van dit jaar was hij werkzaam te

Alkmaar, bleef hier, ongerekend zijn ballingschap i),

tot zijn dood op 4 Juli 1706, en werd begraven inde

Groote Kerk, zuidergang vóór het zuiderkruis, waar

zijn naam nog steeds op de grafzerk te lezen is 2).

Een Doopboek der Jezuïetenstatie 3) is begonnen op

6 Sept. 1674, dus waarschijnlijk door pastoor Van

Montfoort, die opgevolgd werd door

Reinier Wankers.

Deze jezuïet kwam van Bolsward naar Enkhuizen

in 1677 en bleef daar tot 1680 ^). Een zekere pater

Arnold van der Vaeren SJ. was daar ook werkzaam

in 1679, waarschijnlijk als kapelaan.

Henricus l'Abus.

Deze jezuïet was als pastoor Wankers' opvolger,

doch doopte reeds te Enkhuizen in 1679, blijkens het

Doopboek der Jezuïeten-statie. In zijn kerk trouwden

op 2 Februari 1687 Joannes Camay en Liduina Grau-

werts 5). In zijne Descriptio van 1688 noemt Josef

Cousebant hem »een welsprekend en vurig prediker «.

Blijkens het Doopboek werd hij in 1697 opgevolgd door

Philippus Janssens.

Misschien is deze een der twee te Amsterdam ge-

1) Bijdragen, V, I14; XXIX, 259.

1) T. a. pi., XXII, 403, 405.

3) Bewaard in het stedelijk archief te Eukhuizeu.

*) Archief van Utrecht, VII, 229,

5j Bijdragen, XXXI, 94.
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vestigde reserve paters, die in 1696 assistent was bij

pastoor Flor. van Montfoort te Alkmaar; althans die

assistent heette Janssens i).

Over pastoor Janssens kan ik niets anders mede-

deelen, dan dat — ingevolge het opdoemend jansenisme

— aan hem en nog 13 andere Jezuïeten in Noord-

holland en Westfriesland op 16 Februari 1708 was

aangezegd, dat zij krachtens » Resolutie van Haar Ed.

Gr. Mog.« d.d. 6 Januari 1708 binnen drie maanden

de provincie hadden te verlaten 2). Hij vertrok dan ook

uit Enkhuizen op 25 Juli 1708 en is gestorven te

Nijmegen. Sinds stond de statie één jaar open, want

in het Doopboek staat: »Van 25 JuH 1708 af tot

Augustus 1709 is er door de Onzen niemand gedoopt

en geen enkel huwelijk gesloten wegens de verbanning

van pater Janssens*. Evenwel werd het stedelijk be-

stuur hierna »van hare jesuitische ingesetenen dagelijks

aengesproken ten eynde haer een geordent priester

moch werden geaccordeert« ; zoo rapporteerden de

Enkhuizer Gedeputeerden op 15 November 1709 en

ze voegden er achter, dat tot dusverre het stadsbestuur

dat verzoek had gewezen van de hand. Toch was er

weer te Enkhuizen, blijkens het Doopboek, sinds

Augustus van dat jaar, een jezuïet-pastoor en nog wel

een Enkhuizer van geboorte, n.1.

Ysbrand Josef Koek.

Men scheen niet goed op de hoogte met hem, want

2 1 September d. a. v. werd bij de Commissarissen van

de Staten van Holland en Westfriesland meegedeeld

:

1) Bijdragen, XXII, 403.

2j T. a pi. III, 261.
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»Den priester of Jesuiet tot Enchuysen niet ontbooden,

overmits nog student was« i).

Op bovengenoemde vergadering van 1 5 November 2)

was door de Enkhuizer Gedeputeerden ook nog gezegd

of liever gedreigd, dat, indien de geordende personen

niet uit heel de provincie werden verwijderd, het ste-

delijk bestuur » gen ecessiteert werd zodanige mesures

te nemen als het tot bekominge van ruste onder de

roomsgesinde ingesetenen« meende behooren te doen.

En het schijnt dat die » mesures « nog al gunstig ge-

weest zijn voor den stadgenoot-jezuïet-pastoor ; want

niet alleen hooren we in de eerste jaren niet van eenige

tegenwerking, maar zelfs begon pastoor Koek, zooals

het Doopboek alweer bericht, sinds Allerheiligen 1714

op eene vaste plaats buiten zijn huis op de Zon- en Feest-

dagen te 7 uur en te half 10 de H. Mis met predi-

katie te doen en des namiddags catechismus te geven.

Deze vrijheid duurde ecliter niet lang, want volgens

het Doopboek werd in 17 17 de toegang van het kerkje

door het stedelijk bestuur gesloten. Dan, pastoor Koek

wist hierop raad: hij liet het overheidsslot rustig aan

de deur hangen en maakte een geheimen toegang door

een muur naar het bedehuis en zóó kon hij zelfs drie

maanden overdag het H. Dienstwerk blijven verrichten.

Misschien hebben Johannes van Dashorst en Joanna

Camay, die op 2 i November 1 7 1 7 in de Jezuïetenstatie

een huwelijk sloten ^), ook van dien geheimen toe-

gang gebruik gemaakt !

!

In die drie maanden kwam er echter jammerlijk ver-

andering in het stadsbestuur; en dat was geen ver-

1) Bijdragen XXVI, 326.

2) T, a. pi., III, 273—274; XXVI, 322.

3j T. a. pi., XXXI, 94.
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betering voor pastoor Koek, want voor zijn straf moest

hij op last van de burgemeesters (consules, zegt het

Doopboek), een boete van / 200.— betalen i) en op

last van den schout (praetor) zijn kerkje sluiten.

Hierna zal wel gebeurd zijn hetgeen het Doopboek

zonder tijdsbepaling vermeldt, n.1. dat pater Koek zich

genoodzaakt zag gedurende drie jaren zijn volk op ver-

schillende plaatsen tot de H. IMis en de predikatie

zoowel des winters als des zomers te 1 2 uur midder-

nacht en somtijds te 4 uur 's morgens, of ook wel op

andere uren, samen te roepen en nog gedurende

langen tijd de H. Sacramenten in het geheim toe te

dienen. Dat dit niet zonder gevaar voor verbanning

geschiedde, is duidelijk. Hij schijnt dan ook werkelijk

in 17 ig of 1720 buiten zijn statie te zijn verjaagd.

Bekend is, dat er van 1 7 1
9 tot 1722 eene vinnige

Jezuïeten-vervolging ingevolge het aangroeien der jan-

senisten heeft geheerscht 2) ; en de naam van pastoor

Koek is niet te vinden in den Catalogus pastorurn et

missionarium van circa Juli 1720. Daar hij echter op

den Catalogus van 1 7 2 1 wel genoemd wordt, zal hij bij

het bedaren der vervolging eind 1720 of begin 1721

te Enkhuizen teruggekeerd zijn 3). Ook uit een andere

bron 4) weten wij dat hij in dit jaar 1721 weer te

Enkhuizen werkzaam was. Hij is gestorven 19 October

van het jaar 1727. Het Doopboek schrijft over hem:

Vóór zijn tijd is hij gestorven, geknakt door arbeid

en ijver. Zekere Joanna Knuppel heeft op 12 Novem-

ber 1776 een jaargetijde in perpetuum gefundeerd

voor den Zeereerw. pater Ysbrand Josef Koek. We

1) zie de Ordonnantie vau 1649 hierboven.

2) Bijdragen, XIII, 458.

3) T. a. pi., II, 357.

4) Archief v. Utrecht, IV, 124.
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vertrouwen dat zijn ziel reeds sinds langen tijd van

den Princeps pastorum de corona immarcessibilis heeft

ontvangen, doch de Enkhuizer katholieken mogen zich

jaarlijks herinneren hun duren plicht van dankbaarheid

ten opzichte van hem, dien het Doopboek terecht roemt

als »den instandhouder der Enkhuizer statie, als den

arbeidzamen man die het volk in de stad en in de

omstreken heeft voorbehoed tegen het jansenisme,

dat de overhand scheen te krijgen, als den alleszins

uitstekenden man, aan wien de gemeente veel ver-

schuldigd is«.

Het is jammer, dat er geen portret of beeltenis van

hem is bewaard gebleven in de Enkhuizer parochie,

maar telken jare behooren de Enkhuizer katholieken

zijn beeld te verfrisschen in hun dankbaar gemoed en

daaronder dieper en dieper te prenten als onderschrift:

»NulIa tuum nomen delebit oblivio*.

Intusschen zal elke Enkhuizer pastoor uii nog onder-

vinden hetgeen in het Doopboek als slot van pastoor

Kocks levensschets staat aangeteekend : »Statio haec

homini soli laborem affert plurimum sed, si amore Dei

et animarum zelo flagret, compensationem divinamr.

Pastoor Ysbrand Josef Koek werd opgevolgd door

Adrianus Aertsems.

Van dezen jezuïet vond ik niets anders vermeld, dan

dat hij tot opvolger kreeg in 1731

Nicolaas Cley.

Deze pater der Sociëteit was te Delft in 1698 ge-

boren en werd in 173 i naar hier gezonden door Vinc-

Montalto, auditeur van den Nuntius i). De jeugdige

1) Bijdragen, XVII,
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pastoor beleefde tijdens zijn kortstondig pastoraat de

hevige »buyen« van de z.g. Aprilbeweging van 1732,

n.l. de actie der jansenisten en der predikanten tegen

de toelating van een Vicaris Apostolicus, welke zich

ook te Enkhuizen liet gelden, zooals de beroemde

penningkundige G. van Loon in een brief van 5

April 1732 aan C. Hoynck van Papendrecht, Vicaris-

Generaal te Mechelen getuigde i): »De preekstoelen

[der dominees] hebben gedaverd, de gemeente was

alom in beweging . .
.

; dit heeft veroorzaakt, dat Enk-

huizen ook de zaak heeft overgenomen*.

Wat er in het jansenistisch-hervormd stedeke in het

bijzonder heeft plaats gehad, heb ik niet kunnen achter-

halen.

Reeds in 1733 — dus op 35-jarigen leeftijd — stierf

pater Cley en kreeg tot opvolger 2)

Reinier Willems.

Ofschoon zijn pastoraat wel 28 jaren duurde, kan

ik slechts drie feiten daaruit mededeelen en wel voor-

eerst, dat de aartspriester J. van den Steen op 2

September 1737 aan den Vicaris C. Hoynck over hem

klaagde 3): »I1 y a de faux frères, qui aiment a brouil-

ler: Ie père Longas a Amsterdam, Ie père Engels a

la Haye et Ie père Willemse a Enkhuyzen sont les

boutefeuxt ; vervolgens dat hij Henricus Essers S.J.

in 1756 tot kapelaan kreeg en ten derde dat hij in

1761, waarschijnlijk op 8 Mei, gestorven is -i).

Henricus Essers.

Hij aanschouwde het eerste levenslicht te Maastricht

1) Bijdragen, XXI, 446.

2) Archief van Utrecht, II, 152.

3) Bijdragen, XXIII, 177, 178.

tj Archief van Utrecht, VIII, 92.
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den 2 7 en April 1725, werd lid der Sociëteit op 27

September 1741, ontving de priesterwijding op 31

Augustus 1755, en werd in 1756, gelijk boven gemeld

is, kapelaan en in 1761 pastoor der Jezuïetenstatie te

Enkhuizen i).

In het jaar 1772 werd hem tot kapelaan gezonden

Wouter Ruyters. Waarschijnlijk had hij juist zijn kope-

ren pastoraat beleefd, toen de dood hem wegrukte uit

het midden der zijnen op 15 November 1773. Volgens

eene aanteekening op een oud gedachtenisplaatje aan

de iste H. Communie, op 16 Februari 1766 door zekere

Antje Korvcrs gedaan, is Essers 1 7 jaren te Enkhuizen

werkzaam geweest, had hij 14 dageu vóór zijn sterven

op I November voor het laatst gepreekt naar aanleiding

van Matth. V, 12: »Uw loon is overvloedig in den

hemeU, stierf hij op 15 November 1773 's morgens

omstreeks 10 uur en werd de beaarding na de Mis

gedaan door pastoor Dreesman van Lutjebroek, die

ook de lijkrede hield met den tekst Joës I, 23: »Ik

ben de stem van den roepende in de woestijn*.

Ofschoon zijn kapelaan W. Ruyters reeds het recht

van opvolging in scriptis van den nuntius Zondadari

had ontvangen, werd door den Aartspriester Aymcricus

van de Capelle tot Essers' opvolger benoemd een

saeciilierc kapelaan van Amsterdam, n.1.

Paulus van der Burg,

en deze benoeming werd door den nuntius goedge-

keurd en bevestigd. Ik vermoed, dat de opheffing der

ï) Uit zijn pastoraat dagteekeut blijkens afschrift van het offi-

cieele stuk in het Liber >nemoralis, de recognitie der reliek van

S. Franciscus Xaverius in haar mooie zilveren kastje, op 7 No-

vember 1762 door den nuntius Ign. CrivelH, waarvan de vereeriug

15 Nov. 1871 werd toegestaan door Mgr. G. P. Wilmer,
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Sociëteit in 1773 met die geheel onverwachte be-

noeming in verband zal hebben gestaan.

Pater Ruyters vroeg nu een eenvoudig pastoraat

of iets dergehjks elders; het antwoord was, dat hij

gelast werd de Missie te verlaten en a sacris gesus-

pendeerd was! Het stedelijk bestuur dwong P. v. der

Burg Enkhuizen te verlaten en noopte R. Ruyters in

de stad te blijven, terwijl intusschen de Roomschen

naar de omstreken gingen om de H. Mis met de

predikatie te hooren en de Sacramenten te ontvangen.

Nadat echter de quaestie rijp overwogen en de brieven

van opvolging, waarvan de secretaris voorheen vergeten

had heJioorhjke aanteekcning te doen, door den Nuntius

zelven gezien en goedgekeurd waren, werd P. v. der

Burg benoemd tot pastoor van Voorschoten en

Wouter Ruyters

w^erd door den nuntius als pastoor van Enkhuizen toe-

gelaten op 2 Februari (volgens eene andere lezing in

Augustus) 1774, tot groote blijdschap van de Enk-

huizers.

In het Archief van Utrecht t. a. p. wordt pastoor

Ruyters »ex-jesuita« en in de Relatie status Altssionis

Baiavae J^ój—i'^y^, opgemaakt door Joannes Mag-

giora, auditeur bij den Brusselschen nuntius Thomas

Maria Ghihni, Enkhuizen >statio nunc saecularis« ge-

noemd.

Dit pastoraat van Essers' trouwen kapelaan met

moeiel ijkheden begonnen, was zeer merkw^aardig, niet

alleen omdat het de geleidelijke overgang was der

cura van de Jezuïeten tot de saeculiere herders, maar

ook omdat Ruyters 37 jaren lang geijverd heeft voor

het welzijn van zijne schapen en de glorie van het

Huis des Heeren.



Ik vind hem geprezen als een allerwaakzaamsten

herder, als een man, .die door ijver, godsvrucht en

beminnelijke gastvrijheid uitmuntte en die zeer bemind

was bij zijne schapen, vrienden en bekenden. Een

bewijs hiervan was wel de bouw eener nieuwe kerk.

Ouden van dagen verhalen, dat voorheen de Room-

schen eene armelijke bedeplaats hadden aan het

Spaanschleger, doch pastoor Ruyters bouwde een waar-

diger tempel op de plaats waar de tegenwoordige kerk

staat. De eerste steen daarvan werd gelegd op 6 Mei

1776 en de ie H. Mis werd daarin opgedragen den 24^^

November 17 78. Het heeft mijn aandacht getrokken,

dat in ditzelfde jaar op 26 Juni de nuntius Ign. de

Busca op zijn reis van Hoorn door De Streek naar

Wervershoef, waar hij noenmaalde, ook Enkhuizen

heeft bezocht i). Daarenboven heeft de ijverige pastoor

deels op eigen kosten, deels krachtig gesteund door

de overvloedige vrijgevigheid der parochianen, de

nieuwe kerk opgeluisterd met een prachtig altaar, een

kostbaren preekstoel en eene kunstig gesneden doop-

vont, welke ni'i nog in de nieuwe kerk de aandacht

der bezoekers trekt. Ik vermoed dat Joanna Knuppel,

die behalve den bovenvermelden Jaardienst voor pas-

toor Y. Koek nog andere fundaties heeft gemaakt,

zich daarbij niet onbetuigd heeft gelaten ~).

Ofschoon door de Roomsche Enkhuizers jaarlijks

ƒ500.— recognitiegeld aan den schout moest worden

1) Bijdragen, XXXIII, iio

2) In de Doopkamer der uieinve kerk wordt bewaard een ge-

schilderd vensterluik van hout, dat een vak vormde der zeshoekige

doopkapel in de oude kerk van pastoor Ruyters, ia 1905 afge-

broken, waarop, naar men zegt, Joanna Knuppel, uit een raam

van haar huis naar buiten kijkend en haar dienstmaagd Geertr.

Rogge op de bleek, zijn afgeschilderd.
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opgebracht, zelfs nog in 1786 i), was de offervaardig-

heid der parochianen op het voorbeeld van hun herder

zóó groot, dat men in 17S0, gelijk G. Schild Jzn. in

zijn »Het Weeshuis* meldt en ik vroeger reeds heb

aangestipt, overging tot de stichting van een eigen

R. K. Weeshuis.

Verdere bijzonderheden vond ik niet van pastoor

Ruyters, dan slechts deze, dat hij alleen gedurende de

twee laatste weken van zijn leven tot assistent had, den

saeculieren priester Theodorus Tetterode, kapelaan te

Wassenaar 2), en dat hij den i
yen Februari 181 1 stierf

in het 7 i e jaar zijns levens.

Een kostbare gedachtenis aan de P.P. Jezuïeten

bezit de parochiekerk te Enkhuizen niet alleen in het

veelvuldig rijk gedreven altaarzilver, als kandelaars,

bloemenvaasjes, wierookvat, schel, monstrans en vooral

ook een van buiten met schildpad en van binnen met

heerlijke in zilver gedreven tafereelen versierd taber-

nakel, maar ook in de groote bibliotheek, waarvan de

merkwaardigste boekwerken thans in bruikleen zijn

bij het Bisschoppelijk Museum te Haarlem.

De overgang van de statie in de handen der saecu-

lieren is, naar het schijnt, met eenige verwikkelingen

gepaard gegaan. Dit heeft althans Pater van Lommei

aan pastoor Scholte te kennen gegeven, doch ik heb

daarvan geen nadere bijzonderheden kunnen ont-

dekken.

Ofschoon het grootste gedeelte der gemeente èn per

brief èn door afgevaardigden aan den aartspriester

J. Cramer had verzocht dat de assistent Th. Tetterode

1) Bijdragen, XXV, 256 ; XXXIII, 359.

*) Misschien is deze wel dezelfde als de deservitor te Edani

van 2 rebniarl tot 29 Mei 1010; zie Bijdragen, III, 17.
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tot pastoor zou worden benoemd, kreeg Riivters tot

opvolger

Henricus Joannes Gerteler.

Na eerst gedurende zes jaren rector van het Jongens-

weeshuis te Amsterdam te zijn geweest, aanvaardde

hij op den lyeu April 1811 de herderlijke bediening

van Enkhuizen. Ofschoon aanvankelijk niet weinigen

liever Tetterode hadden gehouden, wist hij toch bin-

nenkort aller harten te winnen. Reeds het volgende jaar

op 12 April werd hij tot kanunnik gekozen en nam

als zoodanig op den 11 en Mei d.a.v. zitting i). Hij is

de laatste Enkhuizer pastoor-kanunnik geweest. In het

jaar 18 18 werd hij verplaatst naar het >Vrededuifje«

te Amsterdam en stierf in het jaar 1841.

Jacobus Joannes Caarls.

Deze herder was reeds vier jaren in Den Helder

pastoor geweest, toen hij op 13 Juni 18 18 Gerteler te

Enkhuizen opvolgde. Zijn bediening hier duurde slechts

tot 19 Juni 18 19, den dag van zijn dood.

Jacobus Josef ter Smetten.

Hij was afkomstig van Hondsholredijk. Voordat hij

op 28 Juni 1 8 1 9 de Enkhuizers begon te weiden, was hij

van 1809— 18 17 kapelaan te Leidschendam '-) en hierna

twee jaren pastoor van Xibbixwoude. In het vroege voor-

jaar van 1824 werd pastoor Ter Smetten verplaatst

naar Gouda, terwijl Enkhuizen in de maanden Februari,

Maart en April bediend werd door Cornelis Gerardus

Schermer, die later (i Maart 1827) pastoor van Tuit-

jehorn werd en (24 Januari 1834) van Voorschoten,

waar hij in 1863 tot een beter leven overging 3).

Ij Bijdra-en, XVII, 396.

2) T. a. pi,, III, 389.

8j T. a. pi. XXIII, 78.
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Joannes Cornelis van den Braak.

Pas op den leu Meidag 1824 nam hij de herderlijke

bediening van zijn voorganger te Enkhuizen over. Ik

vind van hem vermeld, dat hij van 1814 tot 18 19 (dus

nog een korten tijd onder den oud-pastoor van Enk-

huizen Gerteler) in 't »Vrededuifje« te Amsterdam als

kapelaan en van 18 19 tot 1824 te Nootdorp als pastoor

heeft gestaan. In 't midden van 1828 vertrok hij uit

Enkhuizen naar ?

Het Liber iiiemorialis vermeldt, dat na Van den

Braak's heengaan of sterven Enkhuizen een deservitor

kreeg in Henricus Joannes Sonjee, die in 1861 stierf

als pastoor van Noordvvijk. Verder maakt het Memoriale

der parochie Oudeschild op i December 1828 gewag i)

van A. A. Steinbach als deken van Enkhuizen. Het

eerstgenoemd bescheid noemt echter pastoor Steinbach

in het geheel niet, doch geeft als opvolger van pastoor

J. C. van den Braak

Joannes Petrus de Jager,

die echter eerst in Juli 1829 de parochie te Enkhuizen

begon te besturen, na dit te voren acht jaren te Hem
en Venhuizen te hebben gedaan. Ongeveer zeven jaren

later werd hij geroepen naar Abcoude en gaf de

teugels van het herderlijk bewind over Enkhuizen aan

Joannes Stevens.

Veertien jaren lang heeft hij hier gestaan en wel tot

den dag, waarop hij »is gerust «. Toentertijd lag de

toegang tot het half verscholen kerkgebouw in het

verlengde van de Harpstraat weggedoken ; en ouden

van dagen hebben mij verzekerd, dat protestantsche

^) Bijdragen, XXIIL, 134; 135, doch ik vermoed, dat Ivl] pastoor

van Hoorn geweest is.
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Enkhuizers omstreeks den jare 1S40 niet duldden dat

hunne roomsche medeburgers met het gebedenboek

in de hand naar de kerk gingen. En verbeeld u nu,""

dat pastoor Stevens het durfde bestaan in 1845 achter

de absis der kerk een nieuwen, flinken voorgevel aan

de V^esterstraat (een der twee hoofdstraten) te bouwen,

waarvan de eerste steen op 15 Mei gelegd en de

ingang op 28 September feestelijk geopend werd !!

!

Als ik mij herinner, dat zelfs onder pastoor N,

Nieuwenhuizen niet weinige parochianen o zooveel

hielden van dien schuil-toegang tot het kerkje, dan

durf ik betwijfelen, of die plechtig-geopende meer be-

hoorlijke toegang tot het Huis des Heeren veel ge-

noegen heeft bezorgd aan pastoor Stevens, voor wien

op 24 April 1850, den dag van zijn dood, naar we

vertrouwen, de heerlijke toegang tot den hemelschen

tempel werd opengesteld.

Slechts gedurende de laatste twee weken van zijn leven

had pastoor Stevens een assistent in den eerw. heer

J. W. van Saagsveldt, die deservitor der parochie was

van 24 April tot 20 Juni, waarop de herdersstaf alhier

werd opgenomen door

Jacobus Cornellus van 't Rood.

Zijn naam is gebeiteld in hardsteen in een der

buitenmuren van het tegenwoordig St.-Nicolaasgesticht

en in wit marmer binnen het St.-Pancrasgesticht,

waarin zijn geschilderd half-levensgroot portret her-

innert hetgeen hij voor het Katholiek Enkhuizen in

woord en daad heeft gedaan twintig jaren lang, waar-

van hij acht de statie en twaalf jaren de parochie

heeft gediend.

Van den len November 1851 dagteekent, dat op ver-

zoek van den pastoor de ^^ice-superior der Hollandsche
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Missie Carolus Belgrado in de statie de Broederschap van

Gedurige Aanbidding oprichtte. In 1853 was er onder de

j eerste priesters, die na het herstel der Hiërarchie op 24

September gewijd werden, een zoon van Enkhuizen,

n.1. Godefridus Gabriel Honig, die op 27 September in

de statiekerk zijne plechtige iste H. Mis opdroeg, en

op 18 Februari 1904 stierf als pastoor van Noordwijk i).

Twee jaren daarna, te weten den len September

1855, vestigden zich hier de Eerw. Zusters der Congre-

gatie van O. L. Vrouw van Amersfoort ten einde zich

te wijden aan het onderwijs van meisjes. De pastoor

bouwde daarvoor op den hoek van de Oude Westerstraat

en den Katsteiger het voor die dagen kloek St.-Pancras-

gesticht, waardoor dus wederom te Enkhuizen ontlook

de roomsche eeredienst van dien Romeinschen Marte-

laar van 14 jaar, bijzonder voorbeeld en patroon der

jeugd. Door verloop van tijd heeft ook menig niet-

Enkhuizer meisje als kostleerlinge van- en in dit Gesticht

hare katholieke opvoeding ontvangen. Tot den bouw

hiervan droeg de pastoor niet weinig bij uit eigen

middelen, evenals ook tot den bouw van eene nieuwe

pastorie, welke werd opgetrokken tusschen het statie-

kerkje en het voornoemd St.-Pancrasgesticht.

Nadat in het jaar 1856 de Redemptoristen eene Missie

hadden gepredikt van 22 November tot 2 December,

naderde het levenseind van de Enkhuizer statie, welke

onder de bescherming van de H.H. Franciscus Xaverius

en Ignatius gegroeid was uit de Jezuïetenstatie van 1652.

1) Ook zekere Pater Haackman S.J., die in 1881 gestorven is,

was een Enkhuizer, doch van zijne priesterwijding of iste H. Mis

vond ik geen sporen. De eenige Enkhuizer priesters na pastoor

Honig en Pater Haackman zijn de Eerw. Heereu Petr. W. Eken

van het Gezelschap van Maria, thans missionaris op Haïti, en

Hendr. Woestenburg, in December jl. te Enkhuizen overleden en

begraven.



VI. De Parochie v. d. H. Fraxciscus Xaverius.

Ingevolge het herstel der Bisschoppelijke Hiërarchie

werd te Enkhuizen de bovengenoemde parochie op
den i2en Mei 1858 canonisch opgericht met de bepaling
dat ze zou omvatten geheel de burgerlijke gemeente
binnen de vesten en dat ze zich daarbuiten noordwaarts
zou uitstrekken lot de Bokkesloot. De eerste parochie-

pastoor na de hervorming was dus

Jacobus Cornelius van 't Rood.

Nog 12 jaren hierna ging hij voort zich voor de
Enkhuizers verdienstelijk te maken door bevordering
van godsdienstzin en deugdzaam leven in het algemeen
en van het katholiek onderwijs en de liefde voor de armen
in het bijzonder. In 1863 bijv. opende hij een weeshuis
in het gebouw op den hoek van den Ouden Doelen en
de Harpstraat, dat later tot een St.-Nicolaasgesticht

voor R. K. oudelieden verbouwd is, doch helaas! ook
dat derde roomsche weeshuis is niet blijven voortbe-

staan. Als laatste bijzonderheid vond ik ^vermeld de
oprichting van den Kruisweg op den 28en Februari 1866.

Den i8en Augustus 1870 werd pastoor van 't Rood
verplaatst naar Weesp, waar hij eene nieuwe kerk
bouwde, en in 1872, naar Roelofarendsveen als opvol-

ger van den op 15 Juni van dat jaar overleden

pastoor Joannes M. van der Stoot i). Bij zijn dood

1) Bijdragen, XII, n.
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schonk hij eene belangrijke gift voor de Enkhuizer

armen en stichtte hij eene maandelijksche H. Mis voor

zijn eigen zielerust.

De tweede pastoor der nieuw-opgerichte parochie was

Joannes Franciscus van Rooselaar.

Na den igen Augustus te Enkhuizen te zijn aan-

gekomen, werd hij op den 1
4eu September door deken

M. G. Scheefhals ingeleid in tegenwoordigheid van

den Grootebroeder pastoor J. Debets en zijn voor-

ganger, den pastoor van Weesp.

Onder zijn pastoraat werd opgericht het Apostolaat

des Gebeds op 4 Juni 1871 en de Broederschap van

O. L, Vrouw van het H. Hart van Jesus op 12 Aug.

van datzelfde jaar.

Tweemalen predikten de P.P. Redemptoristen eene

H. Missie, eerst van 24 December 1874 tot i Januari

1875 incl. en later van 14 tot 22 Mei 1879.

Na gedurende twee lustra te Enkhuizen gearbeid te

hebben aan de opsiering der geestelijke tempels door

deugd en godsdienstzin en van den stoffelijken tempel

door nieuw schilderwerk, werd hij op 16 September

1880 benoemd tot pastoor te Zaandam en liet de ziel-

zorg over de Enkhuizers over aan

Antonius Wülem Scholte.

Deze herder was de eerste van de vier Hageveldsche

leeraren, die binnen een tijdsverloop van 35 jaren naar

Enkhuizen werden gezonden; pastoor Scholte was aan

dat seminarie sub-regent geweest en werd in zijn

nieuwe waardigheid door den Hoornschen deken IMichael

van Rijn ingeleid op den 29611 September 1880.

In het volgend jaar van 22 tot 27 September kwamen

de Hageveldsche leeraren Mart. van Zanten en Adr.
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J. Txleys in zijn parochie eene plechtige jubilé-oefening

prediken. De vrije tijd, die pastoor Scholte na zijn

ijverigen arbeid voor zijne schapen, overbleef, werd

besteed tot het verzamelen van vele wetenswaardig-

heden over de vroegere kerkelijke geschiedenis van

Enkhuizen, onder medehulp van Pater van Lonimel S.J.

voor het IJbcr vicniorialis der parochie, die mij van

grooten dienst voor deze Enc/uisana geweest zijn en

waardoor hij getoond heeft broederlijk ook de liefde

voor de geschiedenis te deelen van den pastoor van

Limmen, den schrijver van het mooie artikel over

Cornelis Ilendriksz. van Kuinre in het i5fle deel dezer

Bijdragen.

Xa één lustrum werd pastoor A. W. Scholte ge-

roepen tot herder der St.-Jozefsparochie in Den

lïaag en werd den 3eu October 1885 te Enkhuizen

opgevolgd door

Joannes Gerardus Rock.

De Hoornsche deken N. J. Smeulders leidde hem

in als pastoor den gen October 1885; hij was van

1881 af pastoor van Maassluis geweest.

Ook onder zijn herderlijke bediening en wel van

2\ tot 28 November 1886 werd, bij gelegenheid van

paus Leo's jubilé, eene li. Missie-oefening gehouden,

ditmaal door P.P. Jezuïeten.

Hij was niet sterk van gezondheid; deze omstan-

digheid, die hem niet opgewassen maakte voor den

arbeid, welke de levende Enkhuizers aan hun herder

bezorgen, was hem misschien eene aanleiding om aan de

overleden parochianen eene hun passende laatste rust-

plaats in gewijde aarde onder de schaduwen van een

heiligdom te bezorgen. Want door zijne zorgen werd

een R. K. kerkhof aangelegd en eene kapel ter eere
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van Sint Barbara daarop gebouwd, welke beide volgens

bisschoppelijke volmacht door den Hoornschen deken

N. J. Smeulders in October 1890 werden gewijd.

Op het jaar 1893 vermeldt pastoor Rock in het

Memorïale als eene merkwaardigheid, dat, ruim 300

jaren nadat de protestanten de Augustijner-broeders,

die zich bij hun komst in 1458 verphcht hadden tot zieken-

verpleging, uit hun klooster aan 't Bosch alhier hadden

verdreven, een religieuse broeder van St. Jan de Deo

uit het gesticht van 's Hertogenbosch, met name Pan-

taleon, door protestanten tot verpleging van een zieke

binnen Enkhuizen werd geroepen en eenige dagen

hier zijn liefdediensten heeft bewezen onder veel lof-

prijzingen dier protestanten.

Gelijk zijn voorganger de Muze Qio diende, zoo

was pastoor Rock een minnaar van de sterren- en de

natuurkunde en natuurlijke historie, waartoe hij eene

belangrijke verzameling instrumenten enz. had aan-

gelegd.

Zijne zwakke gezondheid noopte hem ontslag uit de

H. Bediening aan te vragen in het jaar 1899. Toen hem

dit eervol was verleend op den i4en October, vestigde

hij zich metterwoon te Rome. Doch na slechts korten

tijd in de Eeuwige Stad vertoefd te hebben, keerde

hij terug te Amsterdam, vanwaar hij spoedig daarna

gereisd is naar de Hemelsche Stad Jerusalem.

Nicolaas NIeuwenhuizen.

De pastoor van Middelharnis werd als opvolger van

Rock door den Hoornschen deken Jac. H. Smeele op

den 29^11 October 1899 plechtig ingeleid als pastoor

van Enkhuizen.

De erkentelijkheid dwingt mij, ondanks het klassieke

vermaan ï>Vereor laudare praesentem*, te vermelden,
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dat deze s^e pastoor der Enkhuizer parochie door zijn

stalen volhardingsvermogen machtig veel heeft gedaan

voor de vrijmaking der Enkhuizer katholieken, waar-

van niet weinigen dat toen niet hebben gewaardeerd,

en niet minder voor eene krachtige ontluiking van het

godsdienstig leven. Dit laatste blijkt uit den hieronder

volgenden staat van het getal paschantes en uitgereikte

H. Communies. Die vrijmaking is niet weinig bevor-

derd door de opening van eene katholieke jongensschool

en den bouw van eene nieuwe en fier rijzende kerk

aan de Oude Westerstraat, eene der hoofdstraten.

Reeds in igoo werden ernstige plannen voor eene

parochiale school voor jongens gemaakt door het kerk-

bestuur, dat hiertoe voor ƒ 3000.— aankocht een

gebouw aan den Ouden Doelen, dat vroeger voor ge-

meentelijk onderwijs had gediend; en die plannen

vielen over het algemeen in goede aarde bij de paro-

chianen, die eene jaarlijksche bijdrage van meer dan

duizend gulden beloofden. Toch ried de voorzichtigheid

aan, omdat die belofte geen genoegzame waarborgen

voor de kosten der school bood, gunstiger omstan-

digheden af te wachten. En deze kwamen ook later,

misschien wel als belooning voor het ijveren van

den pastoor voor een waardiger Huis des Heeren,

een bouw waartoe de parochianen begonnen bij te

dragen van Nieuwjaar 1902 af. De plaats der oude

kerk van 1778 was als centrum der parochie als aan-

gewezen ook voor de nieuwe ; met het oog op eene toe-

komstige uitvoering der gemaakte plannen van afbraak

en opbouw moest dus worden omgezien naar een

lokaliteit in de stad, welke zou kunnen dienen tot tijde-

lijke noodkerk. En zie, tot dit doel kon het kerkbestuur

in 1903 voor /6160.— aankoopen de gebouwen in de

Peperstraat, welke tot dusverre den Christelijk-gerefor-
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meerden gediend hadden tot kerk, consistoriekamer

en kosterswoning.

Op 1 9 December 1 904 besloot het kerkbestuur over

te gaan tot den bouw eener nieuwe kerk zonder toren

en wel zóó, dat ze later met ongeveer 10 M. zou kunnen

worden verlengd naar het westen. Nic. Moolenaar uit

Den Haag werd belast met het ontwerpen der plannen

;

bij de aanbesteding op 27 April 1905 bleek Nic. Deen

te Grootebroek de laagste inschrijver, aan wien de uit-

voering van den bouw onder den Haagschen bouw-

meester gegund werd voor ƒ45500 en op 27 Augustus

d. a. V. werd de eerste steen gewijd en gelegd door

pastoor Nic. Nieuwenhuizen, van welke plechtigheid

een gedenksteen in het priesterkoor aan de evangelie-

zijde met vergulden in gebeitelde letteren getuigt.

Intusschen werden de godsdienstoefeningen, niet

zonder veel ongemak voor den herder, de eervv. Zusters

en hare kostleerlingen, gehouden in voornoemde loka-

liteiten aan de Peperstraat, die tot noodkerk waren

ingericht. Toch is daarin nog een merkwaardig ge-

dachtenisfeest gevierd; op den len September n.1. was

het 50 jaren geleden, dat de Zusters van O. L. Vrouw

van Amersfoort zich te Enkhuizen vestigden ; deze

gebeurtenis werd op Zondag 1 o September in de ver-

sierde noodkerk plechtig en dankbaar herdacht; en

de feestgave, welke door de dames El. Köster-Bisping

en A. Botman-Kaag ingezameld, aan de feestelingen

is aangeboden, werd gedeeltelijk besteed tot het aan-

schaffen van een verguld-koperen gaskroon, welke in de

kapel van het St.-Pancrasgesticht wordt gebruikt,

tot een nuttige blijvende dachtenis aan dat gouden

jubilé.

Terwijl men met den bouw der nieuwe kerk naar

wensch vorderde, zie daar werden door de z.g. onderwijs-



73

novelle van Minister Dr. A. Kuyper de omstandigheden

zóó gunstig voor de reeds lang gehoopte bijzondere

R. K. jongensschool, dat het in 1900 aangekocht ge-

bouw op den I leu December door den pastoor in

tegenwoordigheid o.a, van het pas benoemd hoofd, den

heer Hessel Fr. Fluitman, werd gewijd en de school

op den schoonen dag, van O. L. Vrouw-Verwachting,

werd geopend met 56 leerlingen onder leiding van het

voornoemd hoofd en één onderwijzer van bijstand,

den heer Christiaan Maas, thans hoofd der par. school

te Overschie.

Terwijl de pastoor er voor zorgde, dat in de nieuwe

kerk tegelijk een nieuwe preekstoel, een nieuwe Com-

muniebank en een nieuw altaar — de burgemeester

van 13ovenkarspel A. Coenegracht schonk / 500.

—

voor de tabernakelbrandkast met geëmailleerde ver-

guld-koperen deurtjes — geplaatst werden, vorderde

de kerkbouw zoo voorspoedig, dat de nieuwe kerk,

nog wel beschilderd in de natte kalk, voltooid was

binnen het jaar na de eersten-steenlegging. Het totaal

der bouwuitgaven bedroeg nu / 5 1000.

Op het feest van Transfiguratie (6 Aug.) 1906

wijdde Mgr. Augustinus Josef Callier haar, legde in

den altaarstecn de relieken van de II.H. Martelaren

Fortunatus en Placidus en richtte na de pontificale

Hoogmis dit woord van opwekking tot de geloovigen:

Hun kerk was nu werkelijk een »huis Gods« ; zij

moest voor hen worden een »huis des gebeds« ; zij zal

wezen voor allen die van goeden wille zijn jeen poort

des hemels*.

Juist veertien dagen na dit gedenkwaardig feit werd

de bouwheer-pastoor Xicolaas Nieuwenhuizen bevorderd

tot pastoor der heerlijke St.-Nicolaaskerk te Amster-

dam, waar hij vroeger als kapelaan had gearbeid.
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Joannes Jacobus de Graaf.

Deze 6<le pastoor, geboren te Leiden i8 Juni 1865,

priester gewijd den i5en Augustus 1889 en achter-

eenvolgens kapelaan in het Rotterdamsch weeshuis,

leeraar aan het seminarie Hageveld en rector van het

O. L. Vrouwe-gasthuis te Amsterdam, v/erd den 2oen

Augustus 1906 benoemd, en op den 2e" September

door den Hoornschen deken J. H. Smeele plechtig

ingeleid.

De nieuwe herder begon al aanstonds de pas vol-

tooide kerk meer te meubileeren; den iSen November

werd een kruisweg door deken Smeele gewijd en

opgericht, in 1908 werden er beelden van het AUerh.

Hart van Jesus en van den Patroonheilige Franciscus

Xaverius geplaatst en vervolgens w^erd de herstelling

en uitbreiding van het kerkorgel ter hand genomen.

Juffr. AHda Koomen— van Dijk, f 26 Juli 1907, gaf

den pastoor een zilveren broche met edelgesteenten

ter eere der H. Maagd Maria, welke later gezet is

geworden aan den herstelden kleinen monstrans boven

de plaats voor Ons Heer aan den voet van het daar-

boven staand Mariabeeldje.

Ook voor de versiering der geestelijke tempels

zorgde pastoor De Graaf naar beste krachten, o.a.

door de nuttige oprichting van het Kruisverbond,

door het doen houden van eene H. Missie, die van 1

5

tot 24 November met groot welslagen gepredikt werd

door de Minderbroeders, die sedert, evenals vóór de

z.g. hervorming, komen helpen bij feesten of drukke

gelegenheden, enz. enz.

Nauwelijks drie jaren mochten de Enkhuizers zich

verheugen in de herderlijke bediening van pastoor De

Graaf. In dien korten tijd echter had hij aller harten

gewonnen door zijn minzaamheid en zijne milddadig-



heid, waarvan hij, evenals zijn voorganger pastoor J.

C. van 't Rood, zelfs na zijn vertrek, nog een heerlijk

bewijs gaf door eene grafelijke of liever vorstelijke

gift aan het St.-Nicolaasgesticht voor R. K. arme

oudelieden. Op den i2en van Zomermaand 1909 werd

hij benoemd tot deken en pastoor der St.-Hippolytus-

kerk te Delft en kreeg tot opvolger

Everardus Henricus Rijkenberg.

Deze zevende pastoor der Enkhuizer parochie was

geboren te Alkmaar op 13 Juli 1867, priester gewijd

den i6e" Augustus 1901 door zijn vereerden Alk-

maarschen stadgenoot Algr. C. J. M. Botttemanne,

kapelaan benoemd der pas opgerichte St.-Hildegarde-

parochie te Rotterdam (toen nog Hillegersberg) op

20 Augustus d. a. v., daarna leeraar aan het seminarie

Hageveld op 8 September 1893, regent der Kweek-

school voor R. K. Onderwijzers te Hoorn op 6 Februari

1903, directeur der Bisschoppelijke Kweekschool te

Beverwijk op i September 1906. Hij kwam den 25^"

Juni 1909 te Enkhuizen, waar hij op den 2 jeu d. a. v.

als pastoor werd ingeleid door den Hoornschen deken

Jac. H. Smeele.

Na een verblijf van bijna 5I/2 jaar alhier ontving

hij op Sinterklaasavond 1914 zijne benoeming tot

rector van het pas geopend geneeskundig St.-Bavo-

gesticht te Noordwijkerhout. Zijn opvolger was

Augustinus Aloysius Phiiomena Maria Gullonard.

Deze nieuwe herder, den 20^^° November 1868 te

Delft geboren, den i5eu Augustus 1894 priester ge-

wijd, was nu de 2<ïe rector van het Amsterdamsche

O. L. Vrouwegasthuis en de 4de Hageveldsche leer-

aar in de octaafrij der Enkhuizer-parochiepastoors.
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llij werd den i4en December door den Hoornscheii

deken plechtig geïnstalleerd in tegenwoordigheid o.a.

van zijn voorganger en aanvaardde op het feest van

O. L. Vrouwe-Verwachting zijne nieuwe bediening,

welke op Maria's voorbede vruchtbaar moge zijn —
om de zinspreuk der Jezuïeten te gebruiken — ad majo-

rem Dei gloriam, ter eere van de H.H. Xaverius, Gum-
marus en Pancratius, tot welzijn der Enkhuizers.

Aan het eind dezer EncJmsana, die ik con amore

voor mijne vorige standplaats heb geschetst, haal ik

nogmaals aan — mede tot bemoediging van mijn

geachten Vriend en Opvolger — hetgeen in het Doop-

boek der Jezuïetenstatie aan het eind van pastoor

Ysbrand Josef Kocks levensschets staat aangeteekend

:

»Statio [parochia] haec homini soli laborem affert

plurimum, sed, si amore Dei et animarum zelo flagret,

compensationem divinam«.

Rector E. H. Rijkenberg.

Noordwijkerhout, Maria-Lichtmis igi6.



BITLAGEN.

Overzicht over de Parochie in de laatste jaren.

Anno. Gedoopt. Getrouwd. Gestorven. Paschant. Neo-Comm. H. Gcmin. Parochiaii.

1870 28 6 8 420 16 4200 620

1875 20 4 13 392 16 4300 614

1880 16 4 20 426 24 5300 688

1885 27 4 20 507 18 5200 700

1890 29 5 25 500 20 5000 675

1895 32 3 15 502 22 5000 675

1900 29 '7 18 520 27 6400 862

1905 26 S 14 566 27 6900 923

1907 46 6 12 565 2}, 9500 925

1908 35 6 12 607 18 10400 948

191 I 24 S 16 577 134 14350 1004

1913 30 II 12 711 32 20300 1035

1914 37 4 14 745 36 31580 1062

1915 29 3 9 792 31 32500 1104

Naamlijst van priesters, die te Enkhuizen geboren zijn.

Paulus V. Enkhuizen .... 1390. Zie Bjdr. y.y.y, 2 1~.

Albert Folkertsz i447- > > iv, 374; xxxr, 69.

Frederik Paulusz f 146S. » > iir, 160.

Pieter v. E 1501. » » xviii, 311.

Meyndert I v. E 15 15. * » xxxi, 137, 156, 157.

Mr. Jan van E. te Alkmaar. 1535. > » x, i98;XVIlI,4o8,422,

423;XXXI, 287.

Simon Dirksz. Pax 1553. > » XVIIT, 18-28; XIX, 24.

Mr. Rtiard Tapper . . . .t 1559. » » IV, 120; xviii, 430,

431 ;XIX 20 v.v. ;xxi,

99, 100.

Mr. Cornelis Pietersz 1563. » » xxix, 269.

Meyndert II v. E t 1573. » » lir,4;XXll,333;XXXI,

152-188.

Pieter Meyndertsz 1577. » » xxxiii, 159.



Theodorus de Groot . . .
, i

Ysbrand Josef Koek S.J.

Ferdinand Botman, jansenist

Joannes Haackman S.J. . . 1
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Mr. Jan V. E. te Haarlem . . 1600. Zie 5^i/r., x, 304-306 ;xvin, 148;

XIX, 151.

1700. » » XXIII, 242.

1727. ;» hierboven, bl. 54-57. ^.

1S81. » hierboven, bl. 66.

Godefridus Gabriel Honig. -;- 1904. » ^ »

Petrus W. Eken, priester gewijd in 19 10, missionaris op Haïti.

Henricus Woestenburg, priester gewijd in 19 10, t te Enkhuizei

in December 19 15.

Naamlijst van pastoors en deservitors na de hervorming.

1589 Nicolaas Noems.

161

6

Augustinus de Wolff.

1635 Cornelis v. Bentheim. i)

1636 Eylardus ab Alma. -)

1652 Cornelis Porret. S.J. ^).

1) Sinds 1635 werd zelfstandig de statie in het JVesteind, waar

achtereenvolgens de pastoors:

. 1635 Petrus Ponhijck,

c. 1648 Nicolaas Coreuius.

1690 Jacobus Futs.

17 16 Joannes Schaeghen, jansenist.

2) Sinds c. 1640 werd afgescheiden de Sini-Pancrassfatïe, waar

achtereenvolgens de pastoors :

c. 1640 Augustinus v. Oysel.

1661 Hermanus Joersma.

.... Joannes Tesmans, tot 1666.

1668 Hermanus Keesman.

1694 Matth. V. Heeck, later jansenist.

1725 enz. jansenisten.

') Sinds 1652 Jezuïetenstatie v. d. H.H. Franc. Xav. en Ignatius.

Van de Sint-Gomartisstatie alleen waren achtereenvolgens pastoor

:

1652 Eylardus ab Alma.

1664 Adam Pietersz.

1671 Theodorus Herman Oeni.

1683 Cornelis Marquis.

1692 Joannes Knotter, later jans.

17 19 enz. jansenisten.
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656

66;

674

677?

68o

697

708

709

727

731

733

761

773

774

811

818

819

824

824

828

829

836

850

870

880

885

899

906

909

914

Joannes Cachopin SJ.

Joannes Sisara SJ.

Florentius v. Montfoort SJ.

Reinier Wankers S.J.

Henricus l'Abus S.J.

Philippus Janssen S.J.

vacature wegens verbanning.

Ysbrand Josef Koek S.J.

Adrianus Aertsems SJ.

Nicolaas Cley S.J.

Reinier Willems S.J.

Henricus Essers S.J.

Paulus V. d. Burg, saeculier diservitor.

Wouter Ruyters S.J.

Henricus Joannes Gerteler. ^)

Jacobus Joannes Caarls.

Jacobus Josef ter Smetten.

Cornelis Gerardus Schermer, deservitor

Joannes Cornelis v. den Rraak.

Henricus Joannes Sonjee, deservitor.

Joannes Petrus de Jager.

Joannes Stevens.

Jacobus Cornelius van 't Rood. 2)

Joannes Franciscus v. Rooselaar.

Antonius Willem Scholte.

Joannes Gerardus Rock.

Nicolaas Nieuwenhuizen.

Joannes Jacobus de Graaf.

Everardus Plenricus Rijkenberg.

Augustinus Al. Phil. Mar. Guilonard.

1) Deze was de eerste pastoor der sacciiliere Static r. d. //.//,

Franciscus Xaïrrïus en Ignathis

2) In het jaar 1S58 oprichting der parochie v. d. II. Franciscus

Xaverius.



HET SINT-CLARAKLOOSTER TE ENKTIUIZEN.

Verbeteriug van Bijdragen D. 36 blz. 432—435.

Dank zij aan de vriendelijke inlichtingen van den

historicus Gijsb. Hesse O.F.M, te Weert, ben ik in

staat een paar onjuistheden, betreffende voornoemd

convent door mij medegedeeld, te herroepen.

Op bl, 432 en 435 van deel XXXVI dezer Bijdragen

schreef ik, dat het voornoemd klooster tot bewoonsters

Clarissen en tot rector een Minderbroeder-Observant

had, op grond van de volgende woorden uit het H. S.

iOrigo etc.t, die aangehaald zijn lx. dl. XX, bl. 183:

»Fuit ad moenia hujus civitatis [Alcmariae] insigne

coenobium Clarissarum primae Regulae, item duo

monasteria Tertiariarum ; necnon ejusdem Instituti unum
Edami et aliud Enchusiae sub patrum nostrorum direc-

tione<s en wel omdat ik «ejusdem Instituti« las als

slaande op » coenobium Clarissarum «.

't Is waar, dat ook Royaards i) en zijne naschrijvers

Rüiner, Hofdijk en Bots een Clarissenklooster te Enk-

huizen vermelden, doch zij doen dat op gezag van

H. van Henssen, die meermalen Clarissen, Urbanisten

en Tertiariërs met elkander verwart. En elders is geen

stellig bewijs vóór het bestaan van een dusdanig

') Gescliiedeuis vau liet gevestigde Christeudoiii eu van de

Christelijke kerk in Nederland gedurende de INIiddeleeuwen, dl. II.

bl. 469.



klooster in genoemde stad te vinden. Ja zelfs daar-

tegen pleit:

i*^. Het in het Franciscaner Provinciaal archief te

Weert berustend H, S. van Petrus van den Haute,

waarin duidelijker staat: »Juxta moenia [Alcmariae]

erant pauperes Clarissae; ïertiariae vero rcgulares

Edami et Enchusiaec.

2O. Het getuigenis van Franctsctis Go7izaga, Gene-
raal der Minderbroeders, die volgens de officieele

gegevens der verschillende Provinciaals schreef i) o.a.

:

»Provincia Germaniae inferioris .... habuit conventus

Clarissarum decem« en Enkhuizen 7itet noemt bij

de daarachter volgende afzonderlijke behandeling dier

tien conventen,

3<^. Dat Cornclis Thielmans, die zich bijzonder bezig-

houdt met de Clarissen 2), onder de elf Clarissenkloosters

van zijn tijd geen enkel convent te Enkhuizen optelt.

De woorden »ejusdem Instituti« zullen dus moeten

slaan op »Tertiariarum«, en deze gevolgtrekking klemt

des te meer, omdat in de bovenaangehaalde woorden
Enkhuizen in één adem genoemd wordt met Edam,
waar zeker geen Clarissen, maar wel Tertiariërs waren.

Uit het H. S. ^'Origo etc.t volgt dus alleen, dat er

te Enkhuizen een klooster van Tertiariërs onder het

rectoraat van een Minderbroeder-Observant was.

Daar wij nu van elders weten, dat Enkhuizen of

liever Gommerskarspel drie nonnenconventen had, rijst

de vraag, welk door het H. S. bedoeld ia.

Toen ik schreef, dat het St.-Claraklooster tot rectoren

Minderbroeders-Observanten heeft gehad, bevreemdde

^) De origiue Seraphicae Religiouis Frauciscanae (Romae i5S7\
bl. 991.

-) Den eersten Regel van Sint Clara ('s Hertogenbosch 1617),
bl. 93.
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het mij wel, dat de rectoren Gerrit Fredericsz. Crab

en Mr. Jacob Dirksz. van Edam stichters van vicarie

en memorie geweest zijn, daar toch genoemde paters

gelofte van volstrekte armoede afleggen ; maar de

woorden »ejusdem Fnstituti .... Enchusiae sub patrum

nostrorum directione?, toen door mij verkeerdelijk in

verband met »Clarissarum« gelezen, deden mij dat

schrijven, te meer daar ik veronderstelde, dat Clarissen

wel nergens anders dan in een Sf-'C/araklooster zullen

gewoond hebben.

Derhalve dü convent is niet bedoeld in het H. S.

Evenmin kan het St.-Ursulaklooster bedoeld zijn,

omdat door rectoren daarvan uiterstc-wils-beschik-

kingen gemaakt zijn.

Er blijft dus slechts over, dunkt mij, te besluiten,

dat met die woorden »ejusdem Instituti etc.« aange-

duid is het St.-Caeciliaklooster, dat dan een Fran-

ciscaan, terwijl elk der beide andere nonnenconventen

een saeculier priester, tot rector zal gehad hebben.

E. H. RiJKENBERG.

Noordwijkerhout, Maria-Lichtmis 1916.



AMSTELVEEN, BOVENKERK EN EEGMEER.

De twee laatsten van de hierboven afgeschreven

plaatselijke namen der tegenwoordige gemeente Nieu-

wer-Amstel, waarbij »de Noorddam« nog gevoegd kan

worden, waren gewis in de geschiedenis onbekend-

heden gebleven, zoo zich niet de lotgevallen der

parochiekerk Amstelveen in de laatste drie eeuwen

aan die plaatsnamen verbonden hadden. Want, om van

Dapper i) en Commelin -) niet te spreken, maar zelfs

Domselaer, die in zijne Beschrïjvinge van Amsterdam

zoo breedvoerig uitweidt over »d' omleggende landen,

wateren, buurschappen en andere plaatsen omtrent

Amsterdam* maakt bij al zijne uitgebreide kennis, van

den naam van Bovenkerk of Legmeer niet eens ge-

wag %
Bovenkerk in den Bovenkerker- of Amstelveenschen

polder gelegen, is in de gemeente Nieuwer-Amstel

slechts een e wijk, met een gering getal huizen en

hofsteden, staande aan en langs den weg, welke zich

van Amstelveen af ruim een uur zuidwaarts uitstrekt.

Het Legmeer, waarover meermalen in de grafelijke

1) Historische Beschrijving der Stadt Amsterdam, t' Amsterdam

bij Jacob van Meurs, boekverkooper en plaetsuijder in de Nieuwe-

straet in de Stadt Meurs, 1663.

') Beschrijving der Stadt Amsterdam, t' Amsterdam voor Wolf-

gang enz. 1693.

3j t' Amsterdam bij Marcus Willemsz. Dooruick, Boekverkooper

op de Middel- Dam in 't kantoor Ink-vat, 1665, Bk. III, blz. 171-186.
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rekeningen der 14de eeuw gesproken wordt, was oor-

spronkelijk eene lange smalle plas tusschen Nieuwer-

Amstel, Thamen en Aalsmeer. Aan het Legmeer

hebben de verschillende daaromtrent gelegen polders

hun ontstaan te danken ; w^ant van de i ó^e tot de i S^e

eeuw had het door v^ervening en »door storm en

noodgetij«, als watermassa, eene aanzienlijke uitge-

strektheid verkregen, gelijk op de verschillende uit

die dagen dagteekenende landkaarten valt waar te

nemen. Voor het droogleggen van die plassen werd

in April 1873 concessie verkregen, en in 1877 was

de Noorder-Legmeer-polder reeds drooggelegd ; met de

zuidelijke plassen werd in 1881 een begin gemaakt i;.

En op den om zijne hgging zoogenaamden » Noord-

dam « werd in het laatste vierendeel der vorige eeuw

de tegenwoordige katholieke kerk gebouwd.

I Maar Amstelveen is meer bekend en heeft als dorp

zijne sporen dieper in de geschiedenis achtergelaten.

Door den Egmonder kloosterbroeder wordt in zijne

Annalen op het jaarcijfer 1204 verhaald, dat de Ken-

nemers den veenachtigen grond, die »vene« genoemd

wordt, bijna geheel door brand hebben verwoest en

een grooten buit behaalden van vee, kleederen en

andere zaken -). Tijdens de langdurige burgertwisten,

welke onder den naam van Hoekschen en Kabel-

jauwschen bekend staan, is Amstelveen meermalen het

tooneel geweest van verwoesting 3) ; in 1573 als de

1) Loos, /. C.' 7Y7« der, Geschiedenis van Anistellaud tot het

jaar 1300, E. van der Vecht, Amsterdam. 1907, blz. 14, 33. Reeds

in 1852 werd door H. F. Fijnje van Salverda en in 1854 door

J. P. Mahlstede c.s. een plan tot droogmaking van de Legmeer-

plassen ontworpen, maar blijkbaar niet uitgevoerd.

*) Annales Egtmindani, uitg. Hist. Gen., No. i, pag. 91.

S) IVagenaar, Jan, Vaderlandsche Historie, te Amsterdam bij

Johannes Allart, 1791, dl. III, blz. 428.
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Spaansche troepen Haarlem omsingelden en gebrek

kregen aan mondvoorraad, legerden zich de Geuzen

bij Ouderkerk om de vaart van Utrecht op Amsterdam
te stremmen, »ende maeckten ook een groote schans

tot Amsterveen rontsom diekerck i); in Augustus 1650

werd te Amstelveen het vredesverdrag gesloten tus-

schen Prins Willem den Tweede en de stad Amster-

dam 2); in 1787 trokken de Pruisen als verwinnende

troepen door Amstelveen op Ouderkerk aan 3) ; en in

1792 werd Amstelveen ten deele door een zwaren

brand in asch gelegd ^}.
{

En om ook Amstelveen op het gebied der letteren

te loven: in zijne landelijke omgeving zag in 1741

Aagje Deken het eerste levenslicht, die, vooral met
hare romans, veel meer invloed heeft gehad op het

geestesleven harer dagen, dan Jan van Broukhuyzen,

die meer de Latijnsche dan de vaderlandsche letteren

beoefende, en voor wien — ofschoon hij geen Amstel-

vener van geboorte maar daar alleen een tiental jaren

woonachtig was, — in 1767 een eere-monument op
zijn graf in de Xederd. Herv. kerk te Amstelveen

werd opgericht 5).

Alzoo moet in deze kerkgeschiedenis, naar gelang

1) B/jiir. V. IL, dl. XXXV, blz. 79.

"j Amsterdam in de Zeventiende eeuw, 's Graveuhage, W. P. van
Stockuni en Zoon, 1897, afl. VII, blz. 182—185.

3) Wagenaar, Jan, I,.c., Vervolg op Wagenaar. dl. XVII, blz.

204 env.
; OUefen, L. van, De Nederlandsche Stad- en Dorp-Be-

schrijver, te Amsterdam bij H. A. Banse in de Stilsteeg, 1795
dl. III.

^) Eeu zeer breedsprakig bericht over dien brand te Amstelveen
levert van Ollefeu, l.c; vgl. Amstelodamum, Vijfde Jaarboek, 1907,
blz. 148.

5) Arkel, G. van en IVeissnian, A. IV., Noord-Hollandsche Oud-
heden, Amsterdam, ten Brink en de Vries, 1902, vijfde stuk,
blz. 22—23.
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van de tijdperken harer ontwikkeling, eerst, uitsluitend

en alleen, van de parochie-kerk Amstelveen gesproken

worden; later, na de Hervorming, moet de statie, blij-

kens de officieele aanstellingsbrieven, tot in de iS^le

eeuw in een adem Amstelveen, Bovenkerk en Legmeer

worden genoemd; van het begin der 19de eeuw moet

van de Statie Boveftkerk en Legmeer worden gewag

gemaakt; en, sinds de kerk verplaatst werd naar de

Hand van Leiden moet alleen van Bovenkerk gespro-

ken worden; en op het ©ogenblik, sinds de kerk aan

»den Noorddam« verrees, kan de parochie met den

volksmond onder den naam van kerk aan den Noord-

dam worden aangeduid.

Amstelveen, ten westen van den Amstel gelegen, is

in ouderdom de tweede parochie van Amstelland i).

Onder den naam »vene« kwam het, volgens Kluit,

voor het eerst voor in het jaar i 204. Maar naar mijne

bescheiden meening werd met die benaming niet zoo-

zeer het dorp Amstelveen als w^el de geheele tegen-

woordige gemeente Nieuwer-Amstel bedoeld, Amster-

dam daarbij ingesloten. Want blijkens de grafelijke

rekeningen uit de eerste helft der \^^^ eeuw lagen

aldaar drie buurtschappen of gehuchten : Ro(e)mers-

dorp, Middeldorp en Smedeman, welke wel is waar.

i) Door den heer H. J. Scharp werd in het ^Verslag van den

toestand der Gemeente Nieuwer-Amstel over het jaar 1913* een

begin gemaakt met eene, zooals hij dat zelf noemde ihistorische

bronnenverzameling* van Nieuwer-Amstel, dat in de geschiedenis

meestal als bijzaak tegenover Amsterdam behandeld werd. Op
den grondslag van deze zeer oordeelkundige » bronnenverzame-

ling*, zal het den geschiedschrijver — tnoge het de heer Scharp

zelf zijn, — later gemakkelijk vallen de algemeene historie van

Nieuwer-Amstel als een kloek gebouw op te trekken.

Het eerste gedeelte van deze bronnen-studie loopt tot 1399.
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wat hunne opbrengsten voor het grafelijke hof betreft,

in 1307 afzonderlijk vermeld werden, maar in 1342-1343

tezamen als één post genoemd staan: in Aemstelreveen.

En wederom in 1386 als hertog Albrecht twee nessen

lands in erfleen afstond aan Simon van der Scuyer,

werd hare ligging aangeduid »in den lande van

Aemstel, in den ambachte van Aonstelreveen ....

streckende langhes der Aemstel bi der brugghe van

der Ouderkerke ende van Aemstelreveen i).

Bij de toenemende bevolking van Aemstelle, waar-

toe aanvankelijk Ouder- en Nieuwer-Amstel behoorde,

w^erd, overeenkomstig den gemeencn regel in de mid-

deleeuwen, in het laatste vierendeel der i3(le eeuw te

Amstelveen eene kapel of bijkerk gesticht, waar op

Zon- en feestdagen de H. Mis gelezen, en waarin

wellicht het H. Doopsel werd toegediend, maar waar-

aan, ten minste in de gewone omstandigheden, geen

recht van begraven verbonden was. Deze stichting

blijkt uit het tienden-register loopende over de jaren

1275 -1280, waarin door Albertus van Aemstelle voor

twee kerken in Aemstelle schatting betaald werd 2).

Dat deze kapel in de buurtschap Middeldorp lag, —
wat best mogelijk is — wordt door ter Gouw zonder

eenig bewijs beweerd 3). Maar zeker is het, dat daaraan

voor hare verzorging en bewaking een koster ver-

bonden was. In 1325 heette hij Bartholemeus, en was

blijkbaar een krachtig man van strijdbaren aard.

1) Geschiedenis van Amstelland tot het jaar ijoo, blz. 4, 5, 37, 38.

2) Joostin^, J. G. C en Muller^ S. Hzn., Bronnen voor de ge-

schiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht,

's Gravenhage, Martiuus Nijhoff, 1906, blz. 4; Kronijk van het

Bist. Genootschap, ig. XIII, serie IlT, dl. III, Utrecht, Kemink en

Zoon, 1857, blz. 175.

•) Geschiedenis van Amsttrda/n. Amsterdam, Tj. van Holkema,

1S86, dl. V, blz. 350.



Want »om van 's Heeren wegen dat recht te stereken,

vvaertoe hij gebooden was«, sloeg hij zijn belager Dirk

Tedeman eenvoudig dood. Maar de koster was in

zijn recht: want de aanklacht van Tedeman's magen

bij graaf Willem tegen den koster ingesteld, had geen

ander gevolg, dan dat Bartholemeus onschuldig be-

vonden en van alle eischen of aanspraken »up syn

lyf ende up syn goet« werd gevrijwaard i).

In 1334 werd door graaf Willem den derde de kapel

van Amstelveen, tegelijk met die van Amsterdam van

de moederkerk Ouderkerk afgescheiden en tot zelf-

standige parochie verheven 2).

Aan het in de p:irochiekerk van Amstelveen be-

staande Maria- of Onze Lieve Vrouwe-akaar was sinds

het begin der 15de eeuw eene kapelanie verbonden,

welke in 1419 volgens de rekeningen van den officiaal

van den aartsdiaken van den Dom, begeven was aan

Arnold va?t Weythusen ").

Elders, zonder nadere aanduiding van het altaar,

wordt in 1439 en 1444 als priester te Amstelveen y(2«

Albertsz. genoemd 4).

Tusschen den kapelaan van het Maria-altaar, Dieric

van Maersen, ontstond in 1461 een geschil met de

overheden van het Onze lieve Vrouwe-gilde omtrent

hunne v/ederzijdsche verplichtingen. Aan den ambachts-

heer werd hun »questie< ter beslissing voorgelegd,

waaruit nu bleek, dat jaarlijks op Allerheiligendag door

*) Rijksarchief, Haarlem, Graf. Reg. uo. 29, fol. iS yO.

-') Bijdr. V. //., dl. XXXV, blz. 23-26.

3) De heer P. M. Grijpink is op het punt ook deze rekeningen

in zijn Register op de parochiën enz. uit te geven. In het reeds

afgedrukte, maar nog niet verschenen, Decanaat Amstellandia, pag. i.

*) Het Archief van de Gasthuizen te Amsterdam, 80. 1908, No. 405, 449.



de ov'erlieden aan den kapelaan vijf Beiersche guldens

betaald moesten worden, benevens elk »quart jaers«

twintig Rijnsche guldens. Daarvoor was van zijnen

kant de kapelaan gehouden om aan het Maria-altaar

wekelijks vier H. Missen te lezen, des Zondags, des

Woensdags, des Zaterdags en op nog een anderen

dag, die den kapelaan het »best genneren ende

passen sal«, ]\Iocht het gebeuren dat de kapelaan in

het nakomen zijner verplichtingen op die bepaalde

dagen te kort schoot, dan was hij gehouden op andere

dagen daaraan te voldoen. En zou het wezen, dat hij

de geheele week verzuimde en op geen der bepaalde

dagen de H. Mis las, dan moest hij »also dat be-

hoort*, in eene andere week zijn verzuim inhalen.

Gebeurde het, dat de kapelaan de parochie kwam te

verlaten en »den dienst van vier missen « in de week

liet varen »cnde niet en dede«, dan waren de over-

heden gehouden hem zijn ccreloon uit te betalen tot

het tijdstip van zijn vertrek i).

In 1483 werd de kapelanie door vrij willigen afstand

van Dtri' Herwansz. begeven aan Dirk Gcrardsz.; in

1 5 1 8 door den dood van Nicolaas Spanver aan Hubert

Jansz.; in 1528 aan Rafaè'l Gerardsz., bij wiens aan-

stelling de officiaal de bemerking voegde, dat het

beneficie gering »exiguum« was-); en in 1532 aan

Andrics Jansz., die bekende — zooals van elders

blijkt 3) — >dat Jan Benninck, Raidt tot Hollandt voir

cost, moiyten ende arbeid «, »omme te bescrijven om-

trent den jaere XXI een boekske, dairinne stond vele

copien van brieven en roerende de waterganghe,

1) Bijdr. V. H., dl. II, blz. 239—241. Deze kapelanie stond ter

begeving aan den heer van Veere.

*) Grijpink's Register, Auistellandia pag 1— 2.

3) Oud-Archief, Amsterdam, Portefeuille Amstelland.
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vvatertogte, dyckagien ende diergelycke van Sticht ende

Hollandt«, hem de som van negen carohis-guldens

had uitbetaald.

De eerste pastoor, vaa wien ik gesproken vond,

was Heer Wouter, die met zijn buurtpastoor van

Ouderkerk in 1399 als getuige optrad bij den verkoop

van een stuk grond, gelegen over de Vecht bij Weesp i).

Zijn opvolger Dirk Hendrikszooii wordt genoemd in

verband met eene kloosterstichting op het grondgebied

van de parochie Amstelveen. Den 24^0 Juli 1394 waren

namelijk eenige priesters en een leek in de Kerkstraat

te Amsterdam in het huis van Gijsbert Dou tezamen

gekomen om 2>gedreeven door een godvruchtigen ijver

van liefde, voor de zaligheid hunner zielen en begeerende

den alm. Godt^voor de goederen van hem ontvangen

lof en eere wederom te geeven, [en] eindelijk om met

eene godvruchtige genegenheid den goddelijken dienst

te vermeerderen «. Daartoe gaven zij verscheidene

renten en goederen, ter stichting, opbouwing en be-

timmering van een klooster van Reguliere kanunniken

te Nieuwer-Amstel. Albrecht van Beijeren gaf den

2ien Jan. 1395 verlof om tot den bouw des kloosters

over te gaan, tevens werd het klooster met zijne be-

woners en bezittingen onder zijne hooge bescherming

genomen. En den 8eu Februari 1395 bevestigde de

bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim deze

grafelijke toestemming en gaf den kloosterlingen tevens

verlof om bij hun klooster »een kerk, kerkhof, klok-

huis, klok, huizingen en verdere nootzakelijke werk-

plaatsen te stichten en te doen bouwen <?. Maar het

*) Rijksarchief, llaarle»t, Reg. der Graf. No. 29, fol, 25 ;
Bijdr.

H., dl. XXXV, blz. 48.



91

klooster lag binnen de grenzen van het geestelijk

rechtsgebied des pastoors van Nieuwer-Amstel of Am-
stelveen, die door deze stichting allicht schade kon

ondervinden in zijne ambtelijke inkomsten. En daarom

»opdat de vrede en de eendracht tusschen hen en

hunne nazaten ten eeuwigen dage zou onderhouden

worden ^r
, werd den 1

4en November 1 400 tusschen den

pastoor Dirk Hendrikszoon en den prior der Regu-

lieren Johannes Ottoosz. de Zuzato een vriendelijk

verdrag aangegaan, waarin onder anderen werd bepaald,

dat, zoo iemand uit Amstelveen op het kerkhof des

kloosters wenschte te worden begraven, maar in de

parochie was komen te overlijden, eerst vóór de be-

grafenis eene uitvaart in de parochiekerk moest ge-

houden worden. Alle huisgenooten en alle kostgangers

des kloosters mochten in het klooster biechten, de H.

Sacramenten ontvangen en begraven worden. Ook alle

gasten en alle vreemdelingen, mits zij niet behoorden

tot de parochie Amstelveen, zouden in diezelfde rechten

deelen. Op den feestdag van de Apostelen Philippus

en Jacobus zou de prior des kloosters jaarlijks aan

den pastoor der parochie voor diens onderhoud offeren

de helft van een oude, gouden schild. En beide partijen

zouden van deze overeenkomst alle bepalingen va.st

en onverbreekbaar onderhouden, en in verloop van tijd

op geenerlei wijze noch rechtstreeks noch zijdelings

trachten die te ontduiken of te verbreken M.

Voor de ontwikkeling van het kerkelijke leven te

Amstelveen zijn de Reguliere kanunniken van onbere-

kenbaren zegen geweest. Door het leggen tevens en

^) haak Ie Lorig, Historische beschrijviuge van de reformatie

der stadt Amsterdam, t'Amsterdam bij Joliannes vau Septeren,

boekverkooper op de I.eydse-straat, 1729, blz. 242— 246; Hist, Ep.,

.^ntverpiae apud Joh. Bapt. Verdussen, 1733, p. 11, pag. 117.--118.
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het onderhouden der verkeerswegen in Nieuwer-

A.mstel bHjven hunne namen in de geschiedenis

dier streken met dankbaarheid bewaard. Zoo ver-

klaarde de prior der Reguheren in 1408 aan de

schepenen van Amsterdam ij, dat hij van het > Lange

Loopveld « slechts dat gedeelte te onderhouden had

^hetwelk strekkende was van den Aemstel tot de

Weteringc, en dat het andere gedeelte, -strekkende

van de Wetering tot Amstelveen*, verzorgd moest

worden door Dirc ende Vechter Pieter Truden c.s.

Maar ondanks deze stellige verklaring bleven som-

migen van meening, dat de Regulieren ook het » Korte

Loopveldc te onderhouden hadden; maar anderen »om
der meer vestichheden wille«, getuigden in 1413, in

bijzijn van Mr. Jan Vink, priester te Amstelveen "),

dat de Regulieren »houden en maken zullen de helft

van het Lange Loopveld, strekkende van den Aemstel

tot de Wetering«. Evenwel bleef er, naar het schijnt,

meeningsverschil. Want in 1441 verklaarde Dirc Pieter

Truden uitdrukkelijk ^): »ic kome ende tughe dat die

Regulieren dat corte Loopvelt niet maken of houden

sullen, maar dat lange Loopvelt sullen si voor de helft

maken «.

Of met dezen in 141 3 voorkomenden priester Mr. Jan

Vink den pastoor van Amstelveen of een kapelaan

van het Maria-altaar genoemd is, blijkt niet nader.

Op den leu December 1430 verschenen voor schepenen

to Nieuwer-Amstel de kerkmeesters of >:Goidshuus-be-

1) OudArchïcf, Amsterdam^ Moumii. der Reg. van .\insterdam

en Heylo, fol. 84.

'') Oud-Archief, Amsterdam, Monuni. der Reg. van Amsterdam

en Heylo, fol. 90. Zie de kaart van Gerrit Drogenliam.

'') Oud-Archief, Amsterdam, Monum. der Reg. van Amsterdam

en Heylo, bl. 85.
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raaders« en verklaarden met consent van bisschop

Zweder van Utrecht en de gemeene buren van Nieu-

wer-Amstel »om de kerke weder op te maken vercoft

te hebben den canonisscn regulierissen 't Sinte Marien-

velde binnen Aemstelredamme enen halven acker

lands gheleghen in den ban van der Nyer-Aemstel in

Godeweer «, benevens >enen acker lands gheleghen tot

Dovendrecht in Claes Aioeder goeds saté» i. Het pas-

toorshuis was bij die gelegenheid nog bruikbaar ge-

bleven. Doch in 1447 was ook dat »huys te niet

gecomen ende vergaenc. Weshalve de pastoor van

Amstelveen Reinier Struys -) tot den ambachtsheer

Hendrik van Borselen den iieu Sept. 1447 het verzoek

richtte, om, met toestemming van bisschop Rudolf van

Diephout, te mogen vcrkoopen »vier maden lants, lig-

gende in Aelsmeer banne in Sciphol^. Deze verkoop

werd hem toegestaan, mits » datselfde huys eeuwiglick

blievende an der papelicke parochiën*. De bisschop-

pelijke goedkeuring werd den 6cn Oct. 1447 verleend 3).

Uit dezen verkoop van 1430 en den daaropvolgenden

bouw der kerk blijkt dus, dat de meening van Van

der Aa *), als zou de bouw der parochiekerk dagtee-

kenen uit het jaar 1394, en van Van Ollefen >'') die

den opbouw stelt in het jaar 1594, als zijnde zonder

geschiedkundigen grond, kan worden ter zijde ge-

schoven.

Lettende zoowel op de eenstemmigheid der vele van

de Amstelveensche parochiekerk in omloop zijnde

') Gastlmii-Archief, Amsterdam, No. 31 8.

-) Die in 1440—41 geïnstitueerd was. Gn'jphik's Register op ae

parochii'n, Ainstellandia pag, i.

3) Oud-Archief, Amsterdam, Lade A, No. 3—1 eu 3— 2.

*) L.C. i.v. Amstelveen.

^) L.C.
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gravures i). als op de mededeelingcn der andere ge-

schiedschrijvers, kan, met inachtneming der noodige

omzichtigheid, omtrent den bouvvtrant der kerk worden

vastgesteld, dat zij kruisvormig van grondplan was,

en met een uit het midden der kerk slank-opstijgend

torentje gesierd werd. Inderdaad vertoont de oude

parochiekerk een bevallig aanzien. Volgens Dapper

was de toren »met uurwerk en klokken verzien* '^).

Hetzelfde getuigen met dezelfde woorden Domselaer ^),

Commelin 4) en Willink ''). Door Wagenaar ^'j, Kok "),

Van Ollefen ^) en Van der Aa '') wordt van geen

luiklokken maar alleen n'an slag- en uurwerk* ge-

sproken.

Dat »slag- en uurwerk « is al bijzonder goed te

onderscheiden op den koperdruk, welke bij Dapper ^^)

en Von Zesen H) te vinden is. Maar deze plaat, waarop

'j De Amstelstrooui, Amstelland, en halfwegs Haarlem tot

Alkmaar nevens de dorpen, lustplaatzen, landhuizen, hoven en

gebuurten aldaar in 150 gezichten door A, Rademaker, Amster-

dam bij J. S. van Esveldt— Holtrop : twee gezichten op de kerk;

Cotumelin, l.c, dl. II, blz. 877 ; dezelfde plaat geeft /«« Wagenaar,

l.c, dl. III, blz. 54—55; Willink^ Z?ffw;t7, Amstellandsche Arkadia,

t'Amsterdam bij Arent van Huyssteeu, 1737, dl. I, blz. 163— 169;

Van Ollefen^ l.c, gravure van J. van Diepenhuysen.

2) L.C., blz. 39.

8) I,.c., blz. 108, Bk. Y.

*) L.c, dl. II, blz. 877.

») L.C, dl. I, blz. 173. •

«) L.C., dl. III, blz. 55.

"?) Vaderlandsch Woordenboek, t'Amsterdam bij Johanues Allart,

1786, dl. III, blz. iTio.

8) L.c.

ö) L.c.

") L.c.

ï') y.eicn, Filips von, Eeschreibuug der Stadt Amsterdam, zu

Amsterdam, gedrukt und verlegt durch Joachim Naschen, Buch-

drukker, wohiieude in der Harlemmer-strasse im Schilde der

Hochdeutscheu Bibel, im Jahr 1664, S. 204—205. Over de kerk

zelf spreekt hij niet.
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de naam des etsers ontbreekt, lijkt mij niet boven alle

historische verdenking. Immers op de muurvlakten

aan den westkant vertoont zij ter weerszijden van het

groote lichtvenster het jaarcijfer 1591 en in den top

van denzelfden gevel het jaarcijfer 1608. Als daar-

mede nu wordt aangegeven, dat de kerk aan die

gevelzijde in 1591 werd vernieuwd, en dat het hooger

in dien gevel geplaatste jaarcijfer 1 608 op het uurwerk

betrekking heeft, kan ik er vrede mede hebben, ofschoon

bij geen enkelen graveur van de Amstelveensche kerk

deze cijfers worden aangetroffen en bij geen enkelen

geschiedschrijver iets naders daaromtrent wordt mede-

gedeeld. Wat echter Jan Wagenaar zegt'): » voor den

toren is het jaarcijfer 1641 gesteld«, en Van der Aa-),

>het jaar 1641 dat aan den toren te lezen staat, zal

moeten aanduiden dat zij [de kerk] toen vernieuwd

is«, rust op beteren historischen grond. Want in de

kleinste der twee luiklokken der kerk staat als rand-

schrift geschreven 3): Franctscus Afareken Novae Am-
stelae praetor et GuiUiebmis Nicolai Ket aeditws Jnijus

templi resfauratores afitw 1642.

Door deze restauratie kon de oude parochiekerk

haar bestaan voortslepen tot in de tweede helft der

vorige eeuw, toon zij afgebroken en tezelfder plaatse

in 1866 eene geheel nieuwe kerk werd opgebouwd.

Naar middeleeuwschen trant was het kerkhof om-

muurd en met hoog-opgaande boomen beplant.

1) L.c, (11. II f, blr. 55.

2) L.C.

') Franciscus Mareken, Schout vau Nieuwer-Anistel en Wil-

helmus Nicolaas Ket, kerkmeester, herstellers van dezen tempel

in het jaar 1642.

De andere, de grootste klok is van het jaar 1641 en werd door

Splinter te Enkhuizen gegoten.
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Reinier Struys, van wien in i }.}; gesproken werd,

was, volgens de rekeningen van den officiaal van den

aartsdiaken van den Dom, sinds 1440 pastoor van

Amstelveen, maar li'et zijn herderlijk officie waarnemen

door Dirk de Myeri, die het wederom op zijne beurt

had opgedragen aan Dirk Hoidrikszoon ').

In 1450 den 8en Juni zond Pïeier Sfruyi, die zich

»cureyt van Arastelreveen* en >capellaen« noemde

van Hendrik van Borselen, een brief naar Veere, waarin

geklaagd werd 2) »dat die bueren van Amstelreveen

in grote laste ende verdriete syn als van onse kerc-

hoven«, omdat de Vicaris van Utrecht en de officiaal

van den domproost het kerkhof » besleghen houden,

dair wy gheen reconsiliacy of en hebben noch en

moghen vercryghen dan tot groeten somme van gelde«,

waarom de goedertierendheid van den » lieve here van

der ^^ere« wordt ingeroepen. Wat er op het kerkhof

had plaats gehad en waarom het »reconsiliac3'< van

noode had, wordt niet nader aangeduid.

Den geu Juni 1480 trad Heer Peter, pastoor van

Amstelveen als getuige op bij eene kwijting van twee

morgen land gelegen onder Ouderkerk 3).

Tusschen Jan Tanck »pastoer ende rectoer van die

kerck van Amstelreveen « en den prior der Reguliere

kanunniken te Nieuwer-Amstel had in 1492, met con-

sent van den bisschop van Utrecht, eene ruiling plaats

van verschillende vaste goederen, gelegen onder Am-
stelveen en Ouderkerk ^).

1) Grijpink's Regisier, Amstellandia pag. I.

2) Bijdr. V. H., dl. II, blz. 193.

3) Veder, U'. R., Het Archief van de Gasthuizen te Amsterdam,

Stadsdrukkerij, 1908, No. 768, blz. 155.

^) Oud-Archüf, Amsterdam, IMouumenleu der Regulieren te

Amsterdam en Heylo, folio 45vo,
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In 1494 was ^«^/-(f«^ y^^/^^c, oud 31 jaar, vice-cureyt

van Amstelveen i).

Blijkens eene verkoop-akte van den 27611 Mei 1499

lag te Amstelveen >een kwartier lands dat toebehoort

aan die papelj'ke proven* -).

Bij de informacie van 15 14 deelde pastoor Bouwen

of Boudezvtj'n Jansz., die blijkens een blaffert van 1530

op Middeldorp woonde 3), aan de belastingheffers mede,

dat hij 40 jaar oud was, en zijne parochie »jonck ende

oudt< 500 communicanten telde. Honderd haardsteden

waren er, waarvan er 7 of 8 door arme lieden be-

woond werden; bovendien waren er nog 10 of 12

»boyken s ende huttekens « waarin menschen woonden

die van aalmoezen leefden. In de laatste tien jaren

was Amstelveen met 25 haardsteden achteruitgegaan

door armoede, watersnood »ende oock brant van vyan-

den dier geweest es«. De Amstelvencrs hielden zich

vooral bezig »mit turf te delven ende weynich koyen

te houden* % De aaneenschakeling van «grasrijke

weiden«, waaraan Amstelveen reeds in 1204 volgens

ter Gouw zoo rijk zou geweest zijn ^), waren in 1514

nog ver te zoeken.

Evenals zijn voorzaat Dirk Ilendrikszoon op de

Reguliere kanunniken, zoo wilde ook Boudewijn Jansz.,

maar met minder gelukkig gevolg, zijne geestelijke

1) Bijdr. V. H., dl. IT, blz. 157.

2) Veder, JV. H., l.c, No. 903.

^) Oud-Archief, Amsterdam, Porlefeuiüe Ainstellaud. Steunende

op dezen historischen grond kan men met waarscliijulijkheid zeg-

gen dat de kerk van Amstelveen in het .gehucht Middendorp lag.

Een pastoor pleegt gewoonlijk zoo dicht mogelijk bij zijne kerk

te wonen.

*) Informacie van Hollant ende Vricslant, Leiden, A. W. Sijthoff,

1866, blz. 219— 220.

5) Bijdr. V. //., dl. X.XXIV, blz. 404— 40S.

7



aanspraken doen gelden op do Karthuizers, die buiten

de Haarlemmerpoort, binnen de grenzen van zijn

rechtsgebied, een klooster hadden gesticht, toegewijd

aan den Apostel S. Andries en bijgenaamd »de haven

der zaligheid «. Want hij had op de eerste bladzijde

van een missaal gelezen: >De Karthuizers bij Amster-

dam zijn onder de cure mijner parochie«. Doch de

monniken deden hem verstaan, dat zij, volgens eene

pauselijke vergunning van 1508, aan niemand gehoor-

zaamheid verschuldigd waren dan alleen aan den prior

der groote Chartreuse en het algemeen kapittel der

orde 1).

In 1532 getuigde pastoor Boudewijn Jansz. van Jan

Benningh Jansz. 2) voor >de waterlasten van Amster-

lant« »voir sich selven ende voir Cornelis Wouters*

ontvangen te hebben »acht croonen elcke croon van

vier en twichtich stuiver gerekend « 3). Van zijne ker-

kelijke overheid had hij verlof ontvangen om, bij

testamentaire bepaling, over de gelden te beschikken,

welke hem uit zijne ambtelijke bediening waren over-

gebleven 4).

/acoh Tyma7isz. die in 1533 pastoor werd van Am-
stelveen behoefde voor zijne aanstelling aan den

officiaal van den aartsdiaken minder te betalen dan

gewoonte was, omdat de parochie in die dagen door

watersnood deerlijk geleden had ^). Hij sloot in 1539

1) Scheltema, P., Aemstels Oudheid, Amsterdam, J. H. Scbel-

tema, 1856, dl. If, blz. 19.

2) Jan Benningh Jansz. was in 1490 geboren en stierf in 1556,

op het laatst zijns levens in geldelijke moeilijkheden verkeerende.

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

Vincent IvOosjes, 1903, dl. I, blz. 40.

') Oud-Archief, Amsterdam, Portefeuille Amstelland.

*) Grijpink's Register, Amstellandia pag. i.

-) Item.
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met de Reguliere kanunniken eene nadere overeen-

komst omtrent hetgeen de monniken, die slechts een

gedeelte des jaars in het klooster doorbrachten, voor

het onderhoud des pastoors of aan zoogenaamde

»hoogtijdsgelden«, zouden opbrengen i). Pastoor Jacob

Tymansz. overleed in 1544 2).

Van Joannes Garst, die van 1544 tot 1550 te

Amstelveen de herderstaf voerde en aldaar ook over-

leed, is mij niets anders bekend, dat dat hij afkomstig

was van de Utrechtsche diocese '^).

Onder zijn opvolger Tyman Jacobsz. werden de

schepenen en kerkmeesters van Amstelveen door eene

gerechtelijke uitspraak gedwongen de Stad Amsterdam

ook in het aanstellen van een secretaris, koster en

schoolmeester als hun ambachtsheer te erkennen. In

Juli 1553 gelastten de burgemeesters van Amsterdam

aan den toen dienst doenden secretaris, koster en

schoolmeester op drie Zondagen in de kerk af te

kondigen, dat wie eenig recht meenden te hebben tot

het begeven der drie ambten, op een bepaalden dag

voor burgemeesters moesten verschijnen om hunne

aanspraken te bewijzen. Maar niemand verscheen.

Toen nu in 1557 de burgemeesters den dienstdoenden

secretaris, koster en schoolmeester van zijne ambten

ontsloegen en in diens plaats zekeren Jan Klaasz. aan-

stelden, kwamen de schepenen en kerkmeesters tegen

deze benoeming in verzet, en weerden Jan Klaasz.

uit het kostershuis. De burgemeesters die evenwel

verlangden, dat hij in het dorp verbleef, besteedden

den man met zijne vrouw en zijn kind bij pastoor

1) Oud-ArcJiief, Amsterdam, Mon. der Reg. te Amsterdam en

Ileylo, fol. 48.

') Grijpink's Regiiter^ l.C

'^) Item.



Tyman Jcicobsz. Het proces had, zooals te voorzien

was, tot gevolg, dat Amstelveen in het ongelijk v^erd

gesteld en veroordeeld tot de kosten van het geding;

Amsterdam bleef als ambachtsheer gehandhaafd ^) in

zijn recht om te Amstelveen een secretaris, koster en

schoolmeester aan te stellen.

Blijkens eene door Jacob Meeusz. Bicker in 1553

ingeleverde rekening »omme tot Amsterveen infor-

matie te nemen « was pastoor Tyman Jacobsz. op het

kerkhof van Amstelveen door zekeren Cornelis Pie-

tersz. geslagen »ende oock in die kerck« beroepen

geworden 2). Hij deed in 1565 vrijwillig afstand van

zijne parochie en had tot opvolger den 28-jarigen

Hendrik Michaè'lsz., die »als gunst « bij zijne aanstelling

geen 8 maar slechts 5 scuten aan den officiaal behoefde

te betalen 3). Als Pontanus te vertrouwen is, dan zou

reeds onder dezen pastoor, den Ben Juli 1566, eene

vergadering buiten Amsterdam gehouden zijn »van

seer veel predicanten ende ouderlingen van de gere-

formeerde religie, streckende ten eynde om onder hun

te beraetslaghen de bequaemste middelen om henlieden

leere voorts te planten deur openbare predicatiën<s: ^)\

en volgens Kok ^) zou door den hertog van Alva den

25611 Feferuari 1568 een banvonnis zijn uitgesproken

tegen zekeren Cornelis van Amstelveen, die de kerk-

plunderaars te drinken had gegeven, den pastoor voor

een verleider des volks gescholden en gedreigd had

3) Scheltema, /*., luventaris v. b. Auisterdainsch Archief, dl. I,

blz. 232—233 ; Gomt\ J. ter, l.c, dl. V, blz. 348—349.

2) Oud-Archief, Amsterdam, Portefeuille Amstelveen.

3) Grijpink's Register, l.c. ; Bijdr. v. H., dl. X, blz. 396.

*) Pontanus, I. /., Historische beschrijvinghe der seer wijt be-

roemde coopstadt Amsterdam, Amsterdam, 16 14, blz. 63.

5) L.c, blz. II II.



van de klokken roeren i) en geschut te maken. De
eerste verschijnselen van de Hervorming zouden zich

derhalve reeds onder pastoor Hendrik Michaëlsz. te

Amstelveen geopenbaard hebben. Hij overleed in 157

1

en had tot opvolger Joanncs Cornclisz. 2) onder wien,

blijkens eene te betalen boete, het kerkhof der parochie

geschonden werd 3).

Intusschen, al mogen zich te Amstelveen teekenen van

verzet tegen den ouden godsdienst geopenbaard hebben,

van de Hervorming-zelve was de Stad Amsterdam en met

haar hare Ambachtsheerlijkheid Amstelveen vrij ge-

bleven. Den lyen December 1576 richtten de Staten

van Holland tot Amsterdam de vraag: wat toch de

reden mocht wezen, dat zij weigerachtig bleef om zich

aan te sluiten bij »sijne princelyke Excellentie?* Door

alle provinciën werden immers de Spanjaarden gehou-

den »voor onse ende den gemeynen landen vyanden*
;

er was wel is waar op het jDunt van godsdienst »cenighe

diversiteyt ende onderscheydt*^, maar dat mocht toch

geen reden wezen om >in de gemeyne sake van den

lande « »in oneenigheydt ende verscheyden« te blijven.

Te meer, omdat »wy altyt verklaert hebben ende als

noch verklaren de wapenen om de religie noyt aen-

ghenomcn te hebben « ; nooit was het onze bedoeling

om :^iemant in S3'ne conscientie oft tot onze religie te

dwingen, 't welck verre van ons sy, soo dat wy niet

en weten, wat interest oft zwarigheydt ghy-lieden dies

») Een soort vuurwapen.

-) Grijpitik's Register, l.c.

3j Joostiftgy J. G. C. en Mulle?-, S., Bronnen voor de geschiedenis

der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middel-

eeuwen, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912, afd. III, dl. IV,

blz. 232.



aengaende voorder soudt mogen pretenderen oft voor-

wenden* 1). In Mei 1578 verliet Amsterdam de

Spaansche zijde en werd geus: en ziet, twee jaren

later in 1580 werd »in de ambachtsheerlijkheden der

Stad Amsterdam, het prediken, trouwen, doopen en

andere oefeningen, naar de Roomsche wijze, bij eene

bijzondere keure verbooden« -). Toch duurde het tot

1586 eer de oude parochiekerk voor den Hervormden

eeredienst werd ingeruimd 3). Hoelang de katholieken

van een eigen bedehuis verstoken bleven, of, waar zij

in den eersten tijd een onderdak gezocht en gevonden

hebben, valt in die jaren van druk en vervolging, bij

alle schaarschheid bovendien van historische bescheiden»

met geen zekerheid te zeggen. Vaak werden de katho-

lieken daar aangetroffen, waar men ze het minst ver-

wachtte, of tevergeefs daar gezocht, waar men ze stellig

meende te vinden. Zich schuil houden en zoo omzichtig

mogelijk optreden, bleef voor hen aanvankelijk een

gebiedende eisch. Maar zeker is het, dat de katholieken

van Amstelveen, na de beslissende zegepraal der Her-

vorming, meer zuidwaarts twee kerkjes hebben gesticht,

waarvan het eene in den Bovenkerkerpolder, het andere

aan den Legm eerdijk gelegen was. Ook de plek waar

zij eertijds stonden, is in de godvruchtige overlevering

onder de katholieken bekend gebleven. Het eerste

stond op het erf, waarvan thans de Heer H. van

Elswijk eigenaar is; het tweede op het land, dat thans

in eigendom is van den Heer G. Oosterwijk. In den

•) AaugeliaaUl iu dt- Katholiek, dl. I, jg. 1842, blz. 332—334.

2) Wagenaar, Jan, l.c, dl. II, blz. 2oS.

3) Over Jacobus Koelman en diens optreden iu de Herv. Kerk

te Amstelveen, cfr. Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis, ''s Qra\en-

hage, ]\Iartinus Nijhoff, 1913, Nieuwe Serie, dl. X, blz. 2S9 — 327;

jd. blz. 309—311; l.c, dl. Xr, blz, 13—40.
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volksmond werd het kerkje in den Bovenkerker-polder

»de bovenkerk*, dat in den Legmeer-polder »de bene-

denkerk « genoemd i). De pastoor had zijne woning bij

de bovenkerk, maar moest des Zondags beurtehngs dan

in de boven- en dan in de benedenkerk de H. diensten

verrichten. In den gewonen regel stak hij per schuit

de Legmeerplassen over. Dat dit, vooral in het najaar,

bij donkerte, storm- en regenvlagen, of des winters bij

ijsgang vaak met moeilijkheden gepaard ging, daar-

van weet nog de overlevering onder het geloovige

landvolk menig voorbeeld aan te voeren. Onder pastoor

Snarenberg werd den 13e» Dec. 1788 aangevraagd

om in beide kerkjes des winters op Zon- en feest-

dagen de H. Mis te mogen lezen, omdat anders een

*) Aan deu naam »bovenkerk« is de benaming van het ge-

hucht » Bovenkerk» en van den » Bovenkerker-polder» ontleend.

Oudtijds heetfe hij »Amstelveensche-polder^<. Als dagtcekeuiug wan-

neer de Bovenkerker-polder is ingestoken en niet het vervenen be-

gonnen werd, zou ik 29 December 1629 willen noemen, wijl

toen, blijkens een octrooi van 's lands Staten i), de nieuwe

dijk of Thamer-laan is gelegd geworden. En wat het tijdstip

van droogleggen betreft, uit een officieel bescheiden, berus-

tend in het Oud-Archief te Amsterdam, is mij gebleken, dat op 13

Maart 1743 door zekeren Matheus Alewijn c.s. »van burge-

meesteren en regeerders der stad Amsterdam a^s Ambachtsheeren

van Amstelveen en Nieuwer-Amstel» tot het droogleggen van den

Bovenkerker-polder toestemming was gevraagd en verkregen ge-

worden '^). Door de Staten van Holland en West-Friesland was

eerst in Sept. 1764 octrooi verleend geworden 3).

Maar in 1766 was men met het droogleggen reeds zoover ge-

vorderd, dat de ringdijk, als winstgevend verhuurd kon worden

:

zoodat met het uitvenen en droogleggen van den Bovenkerker-

polder ongeveer 150 jaar zijn gemoeid geweest. Dit alles staat

in nauw verband met de opkomst en den groei der statie Nes

en Swaluwebuurt.

1) Wagenaar^ Jan, l.c, dl. I, blz. 525— 526.

*i Oud-Archief, Amsterdam, Groot memoriaal, No. 10, fol. 215.

3) Wagenaar, Jan, l.c, dl. III, blz. 116, 121.
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groot gedeelte zijner gemeente daarvan zou ver-

stoken blijven.

*

De eerste pastoor van Amstelveen, Bovenkerk en

Legmeer na de Hervorming heette Jacobus Hcsiiis en

was nog in de kracht zijns levens. Voor zulk eene

bediening waarlijk eene gelukkige eigenschap ! Hij had

te Leuven gestudeerd i)
: volgens de verslagen der

kapittel-vergaderingen, gehouden den 27611 Juli 1633

en den 26en April 1634 leefde pastoor Hesius met

zijne buurtpastoors in oneenigheid over de grenzen van

hun geestelijk rechtsgebied, hetgeen zich gereedelijk

uit het verplaatsen der parochie-kerk laat verklaren 2),

Bovendien had ook blijkens de relatio van de la Torre

van het jaar 1638 Aelsmeer en Legmeer een eigen

pastoor 3). Van de inhaligheden, waaraan blijkbaar ook

de baljuw van Amstelveen in die dagen lijdende was, had

pastoor Hesius, hetzij door ondervinding, hetzij van

hooren zeggen, genoegzame kennis. Want den 2oeti

Juni 1634 openbaarde hij aan de kapittel-heeren, dat

de baljuw, zoowel jegens de geestelijkheid van zijn

district, als jegens hen die van elders binnenkwamen,

zich door geld welwillend liet stemmen % Pastoor Hesius

stierf te Amstelveen aan de pest op nog jeugdigen

leeftijd in 1636 5).

Zijn opvolger Jacobus Bartholomaei, bijgenaamd va7i

1) Bat. Sacra, p. II, pag. 413; De Kathohek, dl. 60, jg. 1S71,

blz. 76.

2) Bijdr. V. H., dl. III, blz. 325 ; id. dl. VI, blz. 300; id. dl.

XIV, blz. 23.

3) Archief V. Utr., dl. XII, blz. 418.

*) Bijdr. V. H., dl. VI, blz. 300.

5) D( Katholiek^ dl. 60, jg. 1871, blz. 76,



Pee7i, was volgens het necrologium van Bugge in

1591 geboren en stierf te Bovenkerk den 25011 Mei
1650 1). Zijn lijfspreuk was: docens et faciens : lee-

rend en betrachtend. Door de la Torre wordt hij

Jacobus Bovenkercken genoemd 2). Van dezen pastoor
bestaat in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem een
kopersnee van Joannes Brouwer, hem voorstellende ten
halven lijve links, zittende met eene muts op het hoofd
en een brevier tusschen de vingers. Bovenaan in het
midden tusschen de jaarcijfers zijner geboorte en
sterven staat zijn wapen, dat gevierendeeld is, en waarin
als wapenfiguren zich eene lelie en eene achtpuntige
ster bevinden. Volgens deze gravure zou hij in 1599
geboren zijn 3). Het onder zijn wapen staande vier-

regelig vers van A. v. K. ^) heeft ook de Batavia
Sacra opgenomen •'').

Wat liefde kan de niensch ziju evenmensch meer toonen ?

Hoe kunt gij Amsterveen eu Bovenkercken Iconen,
Dien goeden Jacob? die u gaf zijn arrebeid en bloed,
Zijn ziel voor uw ziel, den armen zijn goed.

Hij behoorde ook tot de weldoeners van het
R. C. Maagdenhuis te Amsterdam ^% In 1644 werd
door den baljuw van Amstelveen bij Meester Jacob
huiszoeking gehouden, »ende aldaer bevonden een
groot leege achterhuys ofte schuur met een verheven
galderije beset, dewelcken hij baljiu heeft doen los-

1) De Katholiek, l.c, blz. 337.
») Archief V. Utr., dl. XK, blz. 418.
'^) Gids in het Biss. Museum, vijfde druk, blz. 104.

*) Gewis van den ex-Jesuiet en later aartspriester van Amstel-
land Andries van der Kruysen.

5) Bat. Sacra, p. II, pag. 413 ; Oudheden en Gestichten van Xoord-
Holland, dl. Il, blz. 282.

6) Rijcke^'orsel T. C. Af. H. van, Geschiedenis van het R. C. IMaag-
denhuis te Amsterdam, Amsterdam,

J. S. de Haas, 1887, blz. 36.
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breecken ende iii de schuyr neergelegd ende daernaer

door een timmerman de deuren van dien heeft doen

sluyten ende toespeyckeren, doende mede ter presentie

van twee schepenen verbod aan Mr. Jacob« i). Het

openen van het kerkje zal den inhaligen baljuw wel

weer nieuwe winsten geleverd hebben!

Den iien October 1650 werd »die goede Jacob«

opgevolgd door Bruno van den Tempel, ook van den

Tymple genoemd 2), die baccalaureus was in de god-

geleerdheid, maar reeds den 5en Mei 1659 te Boven-

kerk in den bloei zijns levens aan de tering kwam te

overlijden S).

Antoyiius Ryser of de Reyser, die hem opvolgde %
w^as gesproten uit eene bekende katholieke Amster-

damsche familie. Na den overgang van Amsterdam

kwamen de katholiek gebleven de Reyser's op de

deftige regenten lijsten niet meer voor. Onder het

pastoraat van dezen pastoor klaagden in 1651 de pre-

dikanten over het feit, dat te Amstelveen > naast twee

gereformeerde schepenen* er wel vijf waren sdie

paepsch sijn«; en wederom in 1653 verzoekt de classis

den baljuw van Amstelland en den ambachtsheer van

Amstelveen geen andere personen dan »van de gere-

formeerde kercke« »in politycke bedieningen» toe te

i) Bijdr. V. IL: dl. VIII, blz. 197— 19S.

') Archief van Utr., dl. XI, blz. 142.

») De Katholiek, dl. 60, jg. 187 1, blz. 344; Bijdr. v. H., dl, VI,

blz. 302.

1) Bat. Sacra, p. II, pag. 145, 414; De Katholiek, jg. 1873, dl.

I, blz. 269.
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laten M: wel een bewijs, dat het protestantisme voor

zijn opbloei, gelijk te Ouderkerk, zoo ook te Amstel-

veen, geen vruchtbaren bodem gevonden had.

Pastoor Ryser bestuurde de Statie tot 1684, toen

hij naar Loenersloot werd overgeplaatst. Hij stierf

aldaar in zeer hoogen ouderdom den 29^11 Septem-

ber 1708 2).

Bij het pastoraat van pastoor Evcrardiis van den

Borch, ook Van der Borght genaamd 3), die op pastoor

Ryser volgde, moge op het veld-winnende misbruik

gewezen worden, dat de Hollandsche Alissie van den

kant der adellijke heeren al meer en meer te verduren

had. Reeds onder de la Torre was er met de adellijke

heeren geschil geweest over het benoemings- of bege-

vingsrecht van sommige openstaande Statiën. Maar

nog nooit was dat geschil zoo hoog gestegen als onder

het bestuur van den Apostolischen Vicaris Joannes

Neercassel.

>In de maand Februari 1679 — aldus Hoynck van

Papendrecht *) — was door een schielijken dood weg-

gerukt een zekere Cornelis van der Putten, een zen-

deling of pastoor te Wassenaar, in wiens stede door

den vrijheer van die plaats, den Heer van Opdam
benoemt was geworden Henricus Snabel een brabander

van Sout-leeuw, priester van de Oratorische verga-

dering van Scherpenheuvel, op dien tijd huiskapellaan

1) Bijdr. V. H., dl. XIV, blz. 293, 300, 331.

) De Katholiek, dl. 63, jg. 1873, blz. 269.

3) Bïjdr. V. H., dl. II, blz. 355.

^) Historie der Utrechtsche Kerke, te Meclielen bij Laurens van

der Eist, 1728, blz. 46.
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van den vrijheer van Warmond. Neercasselius kantte

zich tegens deeze benoeming, opdat hij de Hollandsche

kerken in haare vrijheden mogte verweeren. De Statie

stond een volkomen rond jaar open, hoewel hij dezelve

nu aan den eenen, dan v/ederom aan den anderen

priester tevergeefs hadt opgedraagen, vermids niemand

van den onroomschen vrijheer, een man van zeer groot

aanzien^ vrijheyd hadt konnen verwerven om dezelve

te aanvaa,rden. Neercasselius ging bij twee godgeleerde

doktoren uyt de hooge school van Leuven te raade, te

weeten, Lambertus Vincent en Gummarus Huyghens,

die tot antwoord gaven, dat er geen recht van voor

te stellen over de katolyke preekhu3'zen was, en dat

men de benoeming van de vrijheeren niet moeste

verdraagen; doch niettegenstaande dit antwoord, dewijl

men echter met een zeer aanzienlijk man te doen hadt;

en er geen andere weg open was om de openstaande

Statie te bezorgen, heeft lienricus Snabel op de toe-

stemming van Neercasselius in den jaare 1680 de

bezorging en hoede aanvaard ^<
i).

Een gelijksoortig geval, maa,r dat te Loenersloot

afspeelde, heeft met pastoor Everardus van den Borch

plaats gehad.

»Twee jaaren naa dien t3'^d ") alzoo in 1682 — heeft

hij [Neercasselius] een heviger geschil gehad met den

vrijheer van Kroonenburg, die insgelijks het recht van

benoemen aan zich trok en noch wel zooveel te meer,

omdat hij het stuk lands gegeeven hadt, waarop het

katolyke preekhu3^s en mogelijk ook het huis van den

zendeling of pastoor gebouwt was. Men begaf zich tot

1) Henricus Snabel is als pastoor van Wassenaar den .•^oe"

Januari 1707 in den Haag gestorven. De Katholiek^ dl. 63, jg.

1873, blz. 269.

2) L.C., blz. 46—47.
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de gewijsden van rechtsgeleerden, en Neercasselius

gaf eene fraye en zeer geleerde redevoering in het

licht, waardoor hij poogt te bewijzen, dat het gemelde

recht aan de adelijke vrijheeren in Holland in geenen

deele toekwam over de hedendaagsche kerken of kato-

lyke preekhuysen, Deeze wierd voorts bestreeden door

Nicolaus du Bois, hoogleeraar van de H. Schriften in

de Hoogeschool te Leuven, die insgelijks eene wettige

verhandeling daar tegen schreef, waar tegens de advo-

caat van Neercasselius in het jaar 1683 bittere en

scherpe aanmerkingen geschreeven heeft .... Voorts

bragt Neercasselius dceze bezwarenis met roomsche en

onroomsche vrijheeren voor den Internuntius te Brussel

en deeze voor den Paus. Maar het Apostolische bevel

was, dat Neercasselius ongesteurt moeste blijven in

de vervulling van de katolyke Statiën, tot dien tyd

toe, dat zyn Heyligheyd de katholyke vrijheeren ge-

hoort hebbende, iets anders zou komen te besluyten.*

Maar al had de Vicaris Apostolicus, gelijk te Was-

senaar, zoo ook te Loenersloot, het recht aan zijne

zijde: pastoor Van den Borch, die in 1682 te Loener-

sloot buiten weten en goedvinden van den vrij heer

was aangesteld, kon in diens oogen geen genade

vinden, en w^erd van alle kanten zoodanig tegenge-

werkt en in zijne heilige bediening bemoeilijkt, dat

ook hier de Vicaris Apostolicus, om des vredes wille

en voor het geestelijk heil der katholieken, met den

vrijheer tot eene minnelijke schikking' zocht te geraken.

Hetgeen inderdaad gelukte. Pastoor Van den Borch

zou naar Bovenkerk en de pastoor van Bovenkerk

Antonius Ryser naar Loenersloot worden verplaatst ^).

1) Ileyden, L. J. van der^ liet Kerspel Loeuersloot, Utrecht,

Electrische drukkerij het Centrum, 1913, blz. 28; Bat. Sacra, p.

II, blr. 145.



Pastoor Van den Borch was Utrechtenaar van ge-

boorte en gesproten uit een adellijk geslacht. Van de

op het gemeente-archief te Nieuwer-Amstel berustende

doopboeken werd het eerste, beginnende den 3 len Maart

1684 door hem aangelegd, en loopt geregeld door tot

den 460 Mei 1724 i). Den 21 en Augustus 1689 diende

de Vicaris Apostolicus Petrus Codde in de Statie aan

245 katholieken het H. Sacrament des Vormsels toe.

Gedurende twee dagen werd pastoor Van den Borch

te Amsterdam geadmitteerd om er, bij gelegenheid

van het Portiuncula-feest, dienst te doen in de Statie

>het Boompje« 2). In 1724 deelde de Vicaris Aposto-

licus J. van Bijlevelt in zijn memoriale mede 3), dat de

hoogbejaarde pastoor Van den Borch, door bescheiden

te leven, zich de noodige spaarpenningen verzameld

had voor een rustigen ouden dag; en dat hij toe-

stemming van hem had verkregen om in de pastorie

van Bovenkerk, voor God alleen levende, zijne laatste

dagen door te brengen. Tevens was hem vergund

zijne Statie af te staan aan Wilhelmus van den Droog,

Rotterdammer van geboorte, die, als pastoor van »de

brasem* te Gouda maar vooral sinds 17 17 als pastoor

op het eiland Texel, dank aan zijn ijzersterk gestel,

zich voor de Hollandsche Missie bijzonder verdienstelijk

gemaakt had en daarom verdiende tot eene betere

Statie geroepen te worden % Bovenkerk telde destijds

1) zie de lijst der te Nieuwer-Amstel op het gemeente-archief

berustende doopboeken, medegedeeld door den Heer II. I. Scharp

in de Navorscher^ 62 jg., 1913, afl. 4, blz. 156—159.

») B,jdr. T. //., dl. XV, blz. 172.

3j Archief V. Utr., dl. XXIIT. blz. 211.

*) Door den Internuntius V. Santini werd W. van den Droog

onder de priesters genoemd, die op onwettige wijze zich dimis-

sorialen verworven hadden. Doch Pater Allard is van meening,



530 communicanten i). Pastoor Van den Droog bleef

te Bovenkerk tot op het laatst van het jaar 1743. Het

door hem aangelegde doopboek is verloren geraakt.

Den 36" Januari 1744 volgde als pastoor der Statie

Joamies Balduhius Sevefisterre. Deze herder was Gro-

ninger van geboorte, »wereltlijk priester, geen Jansenist,

geen Jesuiet, maar van het gevoelen van S. Thomas « -).

Hij was in 1723 student aan het collegium Romanum
te Rome 3) en stond in 1726 als kapelaan te Mey-

drecht 4). Door zijne geestelijke overheid werd hij ge-

prezen om zijn geestes-aanleg en beschaafde manieren 5).

Onder den Jansenistisch-gezinden pastoor Hansen

vonden de katholieken van Nes en Swaluwebuurt in

pastoor Sevensterre een ijverigen verzorger hunner

geestelijke belangen 6). Den 3ieu Juli 1764 verkreeg

hij verlof tot admissie van een kapelaan "). Den 14611

Juni 1767 teekende hij in het doopboek zijn laatste

doopsel aan, en was dus niet, zooals het Archief dat

wil '^) reeds in 1764 ter ziele gegaan. Hij werd den

dat W. van den Droog, met nog twee anderen, bij vergissing of

door misverstand onder de weerspannige priesters gerekend werd.

Bijdr. V. H., dl. XVir, biz. 454.

») Archief V. Utr., dl. X, blz. 22.

2) Aldus Baljuw v. Dussen d.d. 12 Dec. 1730. Bijdr. v. H., dl.

XIV, blz. 47.

3) Archief V. Utr., dl. XXVIII, blz. 1S7.

*) Archief V. Utr., dl. X, blz. 14.

5) Archief v. Utr., dl. VIII. blz. 348. Ingeuiosus nee lueptus et

bonestae conversationis.

6) Kerkelijk Nederland, Jaarboek voor Katholieken, 's Hertogen-

boscb, Gebr. Verhoeven, blz. 2—3.

') Bijdr. V. //., dl. XXir, blz. 40.

^) Archief V. Utr., dl. IV, blz. 142.



2cn Juli 1767 in de Xederd. Herv. kerk te Amstelveen

begraven i). Het getal doopelingen bedroeg jaarlijks

gedurende zijn pastoraat gemiddeld 35. Bovenkerk

in die dagen eene >Statio bona^ telde 630 commu-

nicanten ').

BartJwlonieus van deti Boer, sinds 1754 pastoor te

Wijk aan Zee 3), schreef den 3oen Juli 1767 als pastoor

van Amstelveen, Bovenkerk en Legmeer zijn eerste

doopsel in. 's Mans admissie-brief dateert van den 24611

Augustus 1767 ^). De Statie telde destijds 525 com-

municanten •''). Pastoor Van den Boer krijgt van zijne

overheid het lofwaardige getuigenis van een » eerbied-

waardig en ijverig priester* *^). Blijkens het doopboek

was hij sinds November 1780 door ongesteldheid ver-

hinderd de heilige bediening waar te nemen, waarom

hij werd terzijde gestaan tot den 3oeii Maart 1781 door

den pastoor van Nes en Swaluwebuurt H. M. Schultz.

Volgens overlevering zou pastoor Van den Boer in

den laatsten tijd van zijn leven het H. Misoffer al

zittende^op een stoel gelezen hebben. Hij stierf in 1781

en werd te Amstelveen begraven.

Leonardus Kuytenhroicwer teekende in het doopboek

aan: hic veni 11 Aprilis 1781. Zijn admissie-brief dag-

1) Archief der Geinecnic Nienii'er-Ainstfl, No. 157, III.

2) Archief V. Utr., dl. VIII, blz. 34S.

3) Volgeus vriendelijke niededeeling van pastoor l'loor.

*) Bijdr V. H., dl. XXII, blz. 43.

4 Archief v. Utr., dl. VIII, blz. 129.

«) Archief v. Utr., dl. VIII, blz. 344-345.



teekent van 9 April 1 781 i). Het valt daarom bezwaarlijk

aan te nemen, als zou volgens deze Bijdragen kapelaan

Kuytenbroiuver eerst den 4en JMei 1781 uit Leiden

vertrokken zijn »hebbende een pastorie bekomen tot

Amstelveen « -). Bij zijne geestelijke overheid stond hij

aangeschreven als »een bekwaam priester en een be-

vallig redenaars, als een man »van godsvrucht en

wetenschap, vol priesterlijken ijver* •'^).

Pastoor Kuytenbrouwer was te Amsterdam in 1748

geboren en stond in 1773 aangeschreven als kapelaan

aan de Appelmarktskerk te Leiden, wonende »by

d'Heer Boumanc Gelijk door meerdere priesters ge-

daan werd op het einde der iS^e eeuw, zoo had ook

kapelaan Kuytenbrouwer zich als student aan de

Leidsche Academie laten inschrijven. Daardoor was

hij niet verplicht om » college te loepen *, maar moest

alleen jaarlijks een bepaald bedrag storten om de

burgerlijke voorrechten te blijven genieten, welke aan

eene inschrijving verbonden waren ^). Als kapelaan te

Leiden was hij zeer gezien.

Gedurende zijn bijna zeven-jarig pastoraat daalde te

Bovenkerk en Legmeer het jaarlijksch getal doopelingen

tot 25, en werd de Statie ^^onder de geringste« gerekend.

In 1787 rukten de Pruisen langs den Bovenkerker-

dijk het dorp Amstelveen binnen. Pastoor Kuyten-

brouwer, wiens pastoorswoning, zooals wij zeiden,

aan den dijk gelegen was, vluchtte met een zijner

kerkmeesters naar Kwakel, waar hij zich eenige

dagen in een stal schuil hield. De Pruisen liepen

^) Bijdr. V. ƒ/., dl. XXII, blz. 43.

») L.C., (11. I, blz. 278.

'') Nou ineptus ac elegans conciouator; doctriua et pietate

excuUus et valde zelosus. Bissch. Oud-Archïef, Haarlem.

<) BiJdr. V. //., dl. XXIII, blz. 426.
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met de misgewaden op hunne schouders spottende

langs den weg. Maar ook andere patriottisch-gezinde

burgers ondervonden veel schade of nadeel èn van de

Pruisen èn van hunne Oranje-gezinde medeburgers,

zooals blijkt uit eene »notificatie« van 14 December

1787 en uit eene »waarschouwinge«: van 16 Decem-

ber 1787, welke tot de ingezetenen van Nieuwer-

Amstel gericht werden i).

Notificatie.

»Schout en gerechte ter Nieuwer-Anistel adverteeren allen en

ygentlyk die ter geleegenheid van de invasie der onderscheide

militaire troepes en derzelver verblijff binnen deeze ambagte

eenige schadens of nadeele geleeden hebben aan hunne bezit-

tingen hetzij aan vaste off losse goederen, dat zy zulks met

behoorlijk bewijs en begrooting van dezelve schadens en nadeelen

kunnen opgeeven ten comptoire van den Secretaris deezer

ambagte te Amsteldara of bij den gerechtsbode alhier, en zulks

voor het einde deezer maand December 1787, ten einde de

voornoemde opgave gedaan zijnde Schout en gerechte ten nutte

der alzo geleeden hebbende daarvan gebruik kunnen maaken ter

plaatse daar zulks behoort.

Gepubliceerd den i4den December 1787.

In kennisse van mij Secretaris,

R. J. R. Blesf.

W a a r s c h o u w i n g e.

»Alzoo de Weledele Gestrenge BaiUiuw van Amstelland, mits-

gaders Schout en gerechte ter Nieuwer-Amstel in ervaring zijn

gekoomen, dat geduurende den doortogt en het verblijf van

onderscheiden troepes alhier veele ingezeetenen dezer ambagte

zich niet hebben ontzien om eenige goederen aan huune meede

ingezeetenen toebehoorende en van hun ontvreemt, dikwijls be-

neede de waarde, ja dezelve tot zeer geringe waarde in te koopen,

ofte ook op eenige andere wijze zich daarvan meester te maaken,

en dat zij lieden weigerig zijn of in gebreeken blijven de ge-

melde goederen aan de respective eigenaars te restitueeren, alles

ziuts strekkende tot merkelijk nadeel van die ingezeetenen, welke

alzo hunne goederen zijn kwijt geraakt

:

*) Gemeente-Archief, Nieuiver-Amsfel, Reg. van keuren beginnende

met Juni 1764 tot Juli 1796.



Zoo is 't dat Bailluw, Schout en Scheepeueii voornoemd allen

en een ygentlyk die eenige goederen op die wijze mogteu hebben

gekogt of bekoomen, wel ernstig willen gewaarschoiit hebben om
dezelve goederen binnen den tyd van veertien dagen aan de

eigenaars terug te geeven en dat wel het gekogte teegen den

prijs, waarvoor zij koopers zouden kunnen aantoonen of wel onder

solemneele eede declareeren, hetzelve gekogt te hebben.

Werdende voorts een yder, welke zodanige goederen mogte

gekogt of bekoomen hebben en niet mogte weeten, wie daarvan

de rechte eigenaar is, geordonueert, daarvan ten spoedigste en

wel uiterlijk binnen den voorschreeven tijd van veertien dagen daar-

van kennis te geven aan den gerechtsbode deezer ambagte.

Zullende in de voorgemelde gevallen bij faute van dien teegen

de onwilligen of in gebreeken blijvende zodanig worden gepro-

cedeert als vermeend zal worden te behooren.

Gepubliceerd den i6<len December 1787.

In keuni.->se van mij Secretaris,

R. J. R. Bles.

Reeds in het begin van 1788 was de orde in

Nieuwer-Amstel hersteld en konden Schout en sche-

penen, blijkens onderstaand schrijven, aan de prins-

gezinden, zonder vrees voor ernstige ongevallen,

toestemming verleenen, om op den geboortedag van

den Stadhouder van hunne oranje-liefde openlijk te doen

blijken ï).

Schout en Scheepenen te Nieuwer-Amstel met voorkennis en

bewilliging van den Weledelen Groot Achtbaren Heer Abraham

Dedel, burgemeester der stad Amsteldam en van weegens de

Weledele Groot Achtbaare Heeren Burgemeesteren en regeerders

derzelve stad, representeereude den Ambachtsheer van Amstel-

veen en Legmeer enz. enz. hebben goed gevonden, gelijk haar

Kd. Achlb. goed vinden bij deezen te arresteeren :

dat het de iugezeetenen deezer jurisdictie gepermitteerd zal zijn

op den aanstaanden geboortedag van zijne Doorlugtige Hoogheid

den Heer Prince, Hrfstadhouder, zijnde den achtsteu INIaart aau-

koomende hunne huizen te illuniineeren op zoodanige wijze als

yder zal vermeenen te behooren, en dat wel van s'avonds ten

1) Ge/neent':-Archiff\ Nietrwer-Amstel.
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8 uureu tot 's uagts ten X2 uuren zonder dat de een den anderen

zal mogen nioeijen of lastig vallen over de wijze waarop men
zulks zal verkiezen te doen.

Verbiedende wel expresselijk op poene bij voorige keuren ge-

statueert liet schieten met snaphanen, pistoolen, bussen of ander

schietgeweer, alsmede het afsteekeu van voetsoekers, swermen of

andere soorten van vuurwerken, zullende de ouders voor hunne

kinderen en de voogden voor hunne pupillen \-erantwoordelijk zijn*.

Gepubliceerd den 4<len Maart 178S.

In keunisse van my Secretaris,

R. J. R. Bles.

Over de verplaatsing van pastoor Kuytenbrouwer

naar de Statie >de Papegaai* te Amsterdam, en over

diens opvolger te Bovenkerk P. Snarenberg, die kape-

laan te Rhijnsaterv/oude en laatstelijk deservitor was

te Stompwijk, schreef de aartspriester Ten Hulscher

den 13 Jan. 1788 aan den Nuntius Zondadari den

volgenden brief, i)

»Quod dudum timui de D"° J. Meibeek, -) ne ejus

admissionem pro statione in hac urbe de Papegaai

impetrarem, nudius tertius cum dolore intellexi : scl.

significavit mihi Praenobilis D""^ Praeses consul civi-

tatis, istum virum magistratui nostro esse ingratum,

adeoque ad stationem praedictam promoveri non posse.

Quaenam sint pro eo rationes, E^. V^. facilius colliget

quam quod ego easdem calamo concredere possem.

Interim stationi huic jam nimis diu vacanti quampri-

mum prospiciendum erit. Propono itaque pro eadem

alium virum, quem nulli scio in re patria deliquisse,

quique, licet non tanta aetate provectus, non minus

tamen doctrina et pietate excultus est et valde zelosus,

nomen ejus est Leonardus Kuytenbrouwer, uterinus

1) Bissch. Oud-Archief, Haarlem; Bijdr. v. //. dl. XXIII, biz. 299.

-) J. Meibeek was pastoor te V'oorburg van 1779— 1807. Reu

echte patriot!
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frater Gerhardi Kuytenbrouwer priori anno in hac

urbe pastoris in statione de Haantje Hoeksteeg mortui.

Praedictus Leonardus quondam fuit sacellanus Lugduni

Batavorum apud Dnüm Bonman, ubi omnibus istius

urbis civibus charus fuit et nunc ab anno 1781 pasto-

ratum administrat in Bovenkerk, uno fere milliari ab

hac urbe dissito. Static haec erat antea inter médiocres»

licet valde difficilis cum duo habet oratoria, procul ab

invicem dissita, et quod illam adhuc plus diminuit, est»

quod incolae istius pagi pro parte plurima a copiis

militum nuper spoliati sunt, ita ut illam stationcm jam

inter exiguas csse putem. Pro illa propono E^^ V^«^ Rdum

D""'" Petrum Snarenberg, seniorcm sacellanum, nempe

plus quam novem annis nunc apud hunc, nunc apud

illum pastorem et ultimis annis apud D""'" Witbols, istum

infelicem virum, quocum ex pastoratu in Rhijnsaterwoude

aufugere debuit, sic tamen, ut statim a D"° Bouman,

Archipresb3-tero, missus sit in Stompwijk, ex quo

Pastor [W. Somveen] quoque aufugerat et ibidem adhuc

est deservitor. De cetero audio illum satis esse capacem,

dictaque statione in Bovenkerk non immeritum.

Unus ex consulibus pro statione de Papegaai me

sollicitavit in favorem ex-pastoris J. Pcx, qui nunc Rure-

mundae versatur. Hoc equidem officiosc ncgavi, cum

homo sit totus in hac urbe incapax et indignus.

Statio in Stompwijk per suppositam promotionem

D"' Snarenberg absque sacerdote erit, cum verus ejus

pastor illam ob confusionem ibidem regnantem dere-

linquendam esse judicavit et hanc ob causam coram

me renuntiavit aliique, quem E^ V^ denominare dig-

naretur, dimisit, ast rebus ibidem aliqualiter compositis,

persuasi illi, ut eandem iterum administrare pergeret-

Hoc spero illum esse facturum.«

Volgens De Godsdienstvriend werd pastoor Kuyten-
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brouwer in 1824 rustend ^}; hij was lid van het

zoogenaamde Haarlemsche Kapittel en stierf den 2^^

April 1827. Zijn beeltenis werd gegraveerd door J. W.
Gaspari.

Petrus Snarcnbcrg, Leidenaar van geboorte, legde

als pastoor van Bovenkerk en Legmeer een nieuw

doopboek aan, op welks titelblad het volgende distichon

geschreven werd

:

(2uot capit bic liber sacro uomina tiucta lavacro

Tot sint in libro posita, Christe, tuo.

Hij vertaalde

:

Gun Heyland dat de naam van alle hier gescreven

In 't boek des levens blijve leeven.

Den 31 Maart 1788 werd bij hem de oefening van

het 40 uren gebed ingevoerd.

Den 29 Juli 17 88 verbonden zich de katholieken

van het Legmeer om 1/3 der onkosten te betalen van

het onderhoud der pastorie te Bovenkerk ; later werden

zij in het betalen weigerachtig; brachten in 1793 tegen

hun pastoor bij den aartspriester allerlei krachten in,

maar werden den i3en juni 1794 door Gecommit-

teerde Raden tot naleving van hun vroeger aange-

gaan contract gedwongen. 2)

Den 20 Juni 1791 werd aan pastoor Snarenberg

van regeeringswege toegestaan om het kerkje in den

Bovenkerker-polder wat te verbouwden en te vergrooten.

Het mocht eene lengte krijgen van 56 voet bij eene

hoogte van 20 voet. De onkosten beliepen 500 gulden.

In October 1798 werd pastoor Snarenberg verplaatst

naar Lisse, waar hij, met eene kleine verandering,

met bijna dezelfde Latijnsche versregels als te Boven-

ï) L.c, dl. XIII, blz. 90.

2) Bijdr. V. I/., dl. XXII, blz. 40/ Bissch. Oud-Archief^ Haarlem.

1



kerk het doopboek inwijdde. Hij overleed te Lisse

den leo Januari 1805 i).

Bemardus Andrcas Cramer, die hem opvolgde, was

voor zijne benoeming eenigen tijd kapelaan te Maas-

land 2) en te Voorburg. Het aantal katholieken en het

daarmede verband houdende getal doopsels bleef onder

zijn pastoraat voortdurend dalen, zoodat het zelfs in het

jaar 1802 tot een zestal was teruggegaan. Onder dezen

zichtbaren achteruitgang rekende pastoor Cramer het

zich niettemin tot plicht zijne bizondere aandacht te

wijden aan de beide kerkjes, welke door ouderdom bouw-

vallig en in staat van verval geraakt waren. De uitgaven

alzoo, welke door zijn voorganger aan het bedehuis

in den Bovenkerker-polder besteed waren, bleken

vruchteloos te zijn uitgegeven. Er werd dan besloten

in de plaats van de twee vervallen kerkjes eene

nieuw^e kerk te stichten, maar die in het midden der

Statie zou gelegen zijn. Daartoe werd eene aan »De

Fland naar Leiden « staande herberg aangekocht. De

herberg werd tot pastorie ingericht en op het daarnaast

gelegen terrein een steenen kerk gebouwd, die den

^en Aug. 1 805 werd ingezegend •'). De heer A. Oly-

hoek, die op het oogenblik eigenaar is van deze beide

panden, bezit van de pastorie en de kerk eene kleine

photographie.

Om de onkosten van dezen aankoop en opbouw te

bestrijden, werd door pastoor en kerkmeesters bij onder-

1) Bijdr. V. //., dl. I, blz. 393-394.
2) Posi, B. /., Geschiedenis van Maasland, te Maasland bij J. L.

F. Post, 1909, blz. 244.

•') Van der Aa dwaalt als hij zegt, dat de herberg »tot eene

zeer geschikte kerk herbouwd» werd. L.c, i.v. Bovenkerk ;
Ker-

kelijk Nederland^ ]g. 1852, blz. I18— II9.



handsche acte verkocht aan Joseph Jacob Becker Bz.

de oude pastoorsvvoning met tuin en erve staande en

gelegen in Bovenkerk, geteekend W. 2, N^. 92 voor

de som van 500 gulden contant i). Door Pieter Kruyk

en Dirk van der Hoek, schepenen te Nieuwer-Amstel,

werd deze verkoop-acte den 2en Januari 1806 bezegeld.

Daarenboven werden, jammer genoeg, tot twee malen

toe verschillende zilveren kostbaarheden, — de eerste

keer tot een bedrag van 700, de tweede keer van

1 200 gulden — van de hand gedaan. Maar door de

steeds achteruitgaande Statie konden niet slechts geen

oude schulden worden gedelgd, maar moesten steeds

nieuwe worden opgenomen. Bovendien moesten de

burgers, ook van Nieuwer-Amstel, het bestaan van de

Bataafsche Republiek duur betalen ; de komst van den

PYanschen koning ging wederom met nieuwe en zware

belastingen gepaard: alle redenen, die verklaren, waarom

het kerkbestuur een schuldenlast van gooo gulden niet

langer dragen kon, en zich gedrongen zag tot den

openbaren verkoop van kerk en pastorie over te gaan.

Het bij Goejet te Amstelveen gedrukte biljet bevatte

de volgende treurige mededeehng:

»0p Donderdag, den 3en Maart 1808, des namiddags te 2 uren

precies, zal in het Dorstige Hert te Amstelveen de verkoop plaats

hebben van de Roomsch-katholyke kerk van Bovenkerk en Leg-

meer, mitsgaders het pastorjhuis tot deselve kerk behorende,

staande en gelegen naast elkander aan de hand naar L,eyden,

onder de jurisdictie van Nieuwer-Amstel. De veilconditie zal drie

dagen voor en op den verkoopdag bij den bode dezer Gerechte,

te Amstelveen, ter visie liggen. Eu de percelen zullen drie dagen

voor en op den verkoopdag door een ieder kunnen worden be-

zigtigd. Alles tezamen in één koop. De verkooping zal geschieden

ten dage, plaatse en ure bovengemeld. Zegt het voort«.

Intusschen hadden de katholieken om dezen ramp

van hunne Statie af te wenden, alle middelen maar

1) Oud-Archief, Amsterifam, Portefeuille Amstelveen.



tevergeefs aangewend ; sommigen hadden eene premie-

loterij aangeboden, maar vruchteloos ; enkelen evenwel

waren hun nood gaan klagen bij den eerw. Heer

Flament, die, als secretaris van koning Lodewijk, te

Amsterdam woonde in den Engelschen Bijbel op het

Rokin en zich meermalen voor zijne geloofsgenooten

bij den koning verdienstelijk had gemaakt i). Toen

nu de derde Maart was aangebroken, en alles voor

den verkoop in gereedheid was, kwam tegen klokslag

twee uren een ruiter te paard te Amstelveen, die

namens den koning schorsing aanvroeg van den ver-

koop. Dit verzoek werd afgewezen ; de verkoop zou

doorgaan. Ook dut was door den koning voorzien

:

want terstond toonde zijn gezant een koninklijk schrij-

ven, waarin hij zich borg stelde en op zich nam de

gcheele schuld van de Roomsch-katholieke kerk van

Bovenkerk te voldoen. Uit dankbaarheid voor deze

gezegende tusschenkomst werden door het penseel

boven het altaar de woorden geschreven van den

eersten Paus: Rcgcm honorificate: Bewijst den koning

eer 2). Toen later in de tegenwoordige parochiekerk

te Bovenkerk een nieuwe vloer werd aangebracht,

had kapelaan de Kok de gelukkige historische ge-

dachte om daarin, aan den ingang der kerk, diezelfde

vermaning tot de biddende katholieken te richten.

Op het einde van December 1809 werd pastoor

Cramer verplaatst naar JMaasland, waar hij den yeu

September 1823 kwam te sterven 3).

1) Geschiedkundige Bladcii, Amsterdaui, 1905, E. van der Vecht,

Tweede halfjaar, blz. 199: Allard, H. /.: Antouius v. Gils eü de

kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd, 's-IIertogenboscb, G. Mos-
mans, 1S76, blz. 1^24, noot 2.

2) I Petr. II, 17.

') Bijdr. V. H., dl. VII, blz. 220—221.



A}ito}iiiis Ilenricus Joannes Termars was in 1779

te Amsterdam geboren, in 1802 tot priester gewijd

en van i8og— 1818 pastoor te Bovenkerk. Door zijne

overheid wordt hij genoemd: »goed van inborst maar

wat ijdel.* Den i^'^^'^ Juni 18 18 stelde Pater Binterim,

pastoor te Haarlem, zijne Statie bijgenaamd »de Vier

Heemskinderen « ter beschikking van den aartspriester,

die in diens plaats pastoor ïermars benoemde i). Deze

bediende de Statie tot 1851 toen zij werd opgeheven.

Toen de oude pastoor Termars door de nabijheid van

andere kerkjes, zijn kerkje maar half gevuld zag, liet

hij het er niet bij. Hij posteerde zich bij zijn kerkje,

en als er een ontrouw schaap voorbij glipte, klonk

het: Hé Trui... Hé Jan... ga jij nou ook al mijn

deur voorbij ? Dan liep het in den regel op 'n onder-

handeling uit, waarbij Trui en Jan zeiden, dat ze dien

keer bij pastoor Gallenkamp in de » Klaveren* gingen

kerken, maar den volgenden keer de »Vier Heems-

kinderen zouden bezoeken. Hij stier£ als kanunnik en

rustend geestelijke den 7611 October 1858. Van pastoor

Termars hangt in het Bisschoppelijk Museum te Haar-

lem een portret, dat vervaardigd is na zijn 50-jarig

priesterfeest ^j.

*
'

=^

Beriiardiis Hofman was te Amsterdam in 1788 ge-

boren, in Febr. 181 2 te Munster tot priester gewijd,

en volgens de Godsdienstvriend 3), kapelaan te Amster-

dam, toen hij in 18 18 tot pastoor van Bovenkerk

werd aangesteld. Reeds in Sept. 1819 werd hij geroe-

pen pastoor Lieshout in de Statie »de Pool« te Am-

1) De Godsdienstvriend, dl. I, biz. 99.

-) Gids in het Bisschoppelijk Muscitm, vijfde druk blz. 214, No. 37.

S) L.C, dl. T, blz. 99; id. dl. III, blz. 241.

I
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sterdam op te volgen. Gedrongen door den geldelijken

druk, waarin deze Statie verkeerde, nam pastoor Hofman

het schijnbaar in die dagen geijkte middel te baat,

om verschillende aan de Statie toebehoorende kost-

baarheden als oude boeken en oud zilverwerk van

de hand te doen. Aan den pastoor van >het Rusland

«

verkocht hij het schilderstuk van J. de Wit, den ge-

kruisten Zaligmaker voorstellende, gelijk ook het S.

Anna-beeld, dat, volgens Jan Wagenaar, uit de kapel

van Oetewaal zou afkomstig zijn. ") En door tijdens

zijn pastoraat nog andere bronnen van inkomsten

voor de Static te openen, gelukte het hem, bij zijn

eervol ontslag als pastoor den lyeu October 1855 *de

Pool« in welvarenden staat achter te laten,

Den 22en Februari 1837 vierde pastoor Hofman, die

sinds 1835 landdeken was benoemd van Amstelland,

met grooten luister zijn zilveren priesterfeest. Van die

feestviering is in het Bisschoppelijk Aluseum te Haar-

lem eene merkwaardige gedachtenis bewaard gebleven

in een door pastoor C. J. Janson van Leeuwarden 2),

eigenhandig met roode en zwarte inkt geteekend en

met goud gesierd boekje van 30 bladzijden met sap-

phische strofen in de taal van het oude Latium. Het

boekje is in een keurig bandje gebonden in empire-

stijl, en spreekt door zijn inhoud van de groote ge-

negenheid, welke pastoor Janson aan den jubileerenden

landdeken van Amstelland heeft toegedragen 3).

1) Iv.c, dl. II, blz. 214.

2) Archief v. Utr., dl. III, blz. 95.

') Omtrent dit handschrift deelde mij Mgr. Graaf mede, dat

het aan het Museum geschonken was in 1896 door deken Dan-

kelman >die er altijd erg grootsch mee was, dat hij deken Hofman
zijn peetoom noemde. Van daar ook zijn voornaam Bernardus»,

Gids in het Bisschoppelijk yfuseitm, No. 113, blz. 46.
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Toen op het einde van 1828 de nuntius Capaccini

na veel en lang onderhandelen het met koning Willem

I was eens geworden omtrent het_^bezetten der in België

openstaande bisschopszetels, en men overeenkwam voor

een der drie zetels een der candidaten, van regeerings-

wege gesteld, te bestemmen, behoorde onder het door

den koning voorgedragen viertal ook Bernardus Hof-

man, pastoor te Amsterdam. Intusschen vroeg de Nuntius

aan den aartspriester Van Nooy inlichtingen omtrent

de geschiktheid der genoemde candidaten. Den 3ieu

Januari 1829 berichtte Van Nooy, dat pastoor Hofman

meer of minder meeging met den in Duitschland

heerschenden onkerkelijken geest, en daardoor misschien

met den beruchten Van Ghert en den verlichten Haag-

schen pastoor Tomas ^) op vriendschappelijken voet

leefde. Inderdaad in die dagen geen aanbevelings-

waardige getuigenis, en voor den Nuntius eene genoeg-

zame aanwijzing om zooveel mogelijk te trachten

pastoor Hofman van de lijst der regeerings-candidaten

voor het episcopaat af te voeren. Maar met de gevoerde

onderhandelingen is het nooit zoo ver gekomen, dat

de Nuntius uit de voorgestelde candidaten zijne keuze

bepalen moest -).

Het is wel teekenend voor den geestes-aanleg en het

karakter van deken Hofman, dat hij, bij de oprich-

ting van het dagblad i/c: Tijd, dat zich onder den

voortreffelijken Smits en den voorbeeldigen Cramer

krachtig voor de katholieke belangen op de bres

^) H. Tomas, geb. te Rotterdam 1785, gest. te "s-Graveuhage

15 Nov. 1834'

ï) Archief v. Utr., dl. XXXIX, blz. io6— io8; Albers, P., Ge-

schiedenis vau het Herstel der Hiërarchie iu de Nederlanden,

Nijmegen, I^. C. G. IMalmberg, 1903, dl. I, blz. 270— 271 ; Vgl.

l.c, dl. I, blz. 290.



stelde, in den beginne maar niet kon besluiten om

het katholieke blad in zijne pastorie toe te laten i).

Bij de oprichting der nieuwe decanaten werd deken

Hofman de eerste deken van Amstelland, welke waar-

digheid hij tot zijn dood, den 13611 Mei 1867, bleef

bekleeden. Hij behoorde tevens tot de eerste kanun-

niken van het kathedrale kapittel van Haarlem, en

was van Z. H. Paus Pius IX geheim kamerheer. Het

ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw sierde

zijn borst.

Joannes Judocus Sicgfried was den 24^11 September

1789 te Amsterdam geboren, en werd den 5611 Maart

1&14 te Munster tot priester gewijd. Den 24^" Maart

18 14 — en niet 1804 zooals Van Rijckevorsel schrijft
-)

— werd hij benoemd tot kapelaan in het Maagdenhuis

te Amsterdam en den 2eu September 1 8
1
9 als pastoor

verplaatst naar Bovenkerk, waar den 29611 Mei 1832

zijne aanstelling volgde als pastoor van het lommer-

rijke Wassenaar 3). Door het minder zorgzaam beheer

van pastoor Brouwers is het kerkarchief van Boven-

kerk verloren gegaan, zoodat omtrent de herderlijke

werkzaamheid van pastoor Siegfried niets naders valt

mede te deelen ^) Mgr. Graaf wist zich evenwel te

1) Albers, P., l.c, dl. II, blz. 3.

*) Ryckevorsel, T. C. M. H.^ Gescliiedenis vau het R. C. IMaagiien-

huis te Amsterdam, bk. 201.

3) Bissch. Oud-Archief, Haarlem,

*) Eene aardige illustratie van dat minder »zorgzame« bij

pastoor Brouwers — de heer Raaymakers noemt hem slordig in

de behandeling vau alle materieele aangelegenheden « {De Piiis-

Almanak, 1894, blz. 74) — mocht ik indertijd opvangen uit den

mond van miju oud-pastoor Mgr. Graaf, die, als deken van het

district, op verlangen van den Vicaris, het een en ander over de

administratie mondeling met den pastoor moest gaan bespreken.
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herinneren dat pastoor Sicgfried, die indertijd het

kabinetwerken geleerd had, zoowaar met eigen hand

voor zijne Statie een preekstoel timmerde van eiken-

hout met mahonie belegd. Het werkstuk, in den eigen-

aardigen trant van de huismeubelkunst dier dagen

niet zonder verdienste uitgevoerd, heeft zonder klank-

bord ook nog onder pastoor Brouwers dienst gedaan,

totdat bij den afbouw der geheele kerk een nieuwe

preekstoel geplaatst werd. Dat klankbord echter was

naar de pastorie verhuisd en heeft later in de werk-

kamer van pastoor Brouwers als tafelblad dienst gedaan.

Van den preekstoel in zijn geheel wordt in het kerk-

archief nog eene schets bewaard, die door den Boven-

kerker bouwkundige L. C. van der Bijl naar zijne

herinnering geteekend is.

In 1838 vergrootte en verfraaide pastoor Siegfried

te Wassenaar de te klein geworden parochie-kerk.

Maar tot hoogere ambten werd hij geroepen. Den 6en

Februari 1843 volgde zijne benoeming tot pastoor van

de Statie in de Oude-Molstraat — de zoogenaamde

Hofkerk — te *s-Gravenhage, en bij de oprichting der

decanaten na het herstel der bisschoppelijke Hiërarchie

werd hij tot eersten deken aangesteld van het vorstelijk

den Haag. Onder de fraaie collectie priesterportretten,

waarmede de zaal der pastorie in de Willemstraat ge-

sierd is, hangt ook thans, dank aan den historischen

Ouder gewoonte stelde de dekeu deu pastoor schriftelijk van zijne

komst in kennis. Op den bepaalden dag wandelde de deken naar

Bovenkerk en vond pastoor Brouwers als gewoonlijk druk aan deu

arbeid. Maar het bezoek »was heo toch hoogst aangenaam en de

verpoozing zeer welkom«. Doch gewis in mindere mate aan den

deken, die voor zaken komende, tot zijne verbazing ziju brief nog

ongeopend zag onder andere paperassen op den schoorsteenmantel.

sWat niet weet, dat niet deert», zal de goedmoedige pastoor

Brouwers allicht gedacht hebben bij het zien van des dekens be-

kende schrijfhand !



zin van deken Wijtenburg, het portret van deken

Siegfried. Het werd vervaardigd naar een goed-ge-

lijkende photo door Knirsch en meet 50 cm. in hoogte

en 40 C.M. in breedte. Den i8en December 1858 werd

deken Siegfried benoemd tot kanunnik van het kathe-

draal kapittel en in April 1862 tot geheim kamerheer

van Z. n. Paus Pius IX. Hij stierf den 2 6eii Augustus

Joannes van der Hulst was den 8eu Maart 1797 uit

eene gegoede familie te Vogelensang geboren en werd

den 25en November 1826 tot priester gewijd. Van 1827

tot 1831 stond hij als pastoor op het eiland Wieringen,

waar door hem onder veel hoofdbrekens eene nieuwe

pastorie gebouwd werd. Van Juni 1S31 tot Juli 1832

was hij kapelaan te Wassenaar, waar 'zijne benoeming

volgde als pastoor van Bovenkerk.

Gedurende zijn priesterlijk leven heeft pastoor Van

der Hulst zich onderscheiden door zijne groote vrij-

gevigheid en bizondere liefde voor de armen. Ook
Bovenkerk heeft daarvan genoten. De kerk toch en

de pastorie eischten in zijne dagen noodzakelijke her-

stellingen. Een in 1835 tot de regeering gericht

verzoek om subsidie werd afgewezen. Beter slaagde

men in 1838 toen voor het herstel van kerk en pastorie

onder zekere bepalingen eene rijkstoelage van 1700

gulden werd toegestaan. De aanbesteding van het

herstellingswerk geschiedde den 2if-^ Mei 1838 voor

de som van 5679 gulden, zoodat pastoor Van der

Hulst verplicht was, wilde de kerkfabriek niet opnieuw

J) Bijdr. V. //., dl. XVIir, blz. 389. Aartspr. Gerving getuigt

vau pastoor Siegfiied : est sub oiuni respectii omni exceptione

major, ita quidein, ut onmes, quiqui sunt, veuerationein ipsi

denegare neciueant. Bissch. Oud-Archief, Haarlem.
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onder drukkende schulden gebukt gaan, het noodige

uit zijn eigen vermogen bij te passen i).

In 1841 werd hij verplaatst als pastoor naar Lei-

muiden en Rijnsaterwoude, waar eveneens zijne mild-

dadigheid jegens kerk en armen in dankbare herinnering

blijft voortleven. Hij bouwde aldaar in 1S52 eene nieuwe

kerk, en verrijkte haar met een marmeren altaar, een

dito doopvont, en een door Kerremans op doek ge-

schilderden kruisweg. Op de 13de Statie, bij de afne-

ming van Christus van het kruis, staat onder de

lijdende en medelijdende personen ook pastoor Van

der Hulst, Er hangt van hem in de pastorie van

Leimuiden een kniestuk hoog 80 c.M., breed 64 c.M.,

met in den rechtschen bovenhoek eene afbeelding der

kerk. Volgens vriendelijke mededeeling van kapelaan

Berkhout zou dat portret, — waarschijnlijk een werk-

stuk van Kerremans — naar het zeggen van oude

parochianen, eerst kort voor zijn dood vervaardigd zijn.

Een gelijksoortig portret, maar kleiner van formaat en

zonder afbeelding der kerk, is in het bezit van den

parochiaan Job van Leeuwen, die van meening is, dat

zijn vader, destijds kerkmeester van Leimuiden, het

van den pastoor ten geschenke ontving.

Pastoor Van der Hulst stierf te Leimuiden den 6eu

Mei 1861 oud 64 jaren. Door den aartspriester Van

Banning wordt hij geteekend als: rusticus moribus,

scientia satis bonus, laboriosus.

Henriciis Petrus Grappaihids werd in 1803 ge-

boren'-) en in 1831 te Rome tot priester gewijd.

In zijn vaderland teruggekeerd, werd hij den 3en

Februari 1832 aangesteld tot kapelaan van het Begijn-

*) Bissch. Oud-Archief, Haarlem.

2) Gemeente-Archief, NieWuver-Amüel.
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hof te Amsterdam, vanwaar hij den yen April 1841

verplaatst werd als pastoor naar Bovenkerk, eene

»Statio minoris conditionis* genoemd.

Pastoor Grappenhuis was een godsdienstig priester,

maar zwak van gestel en in de hoogere wetenschappen

slechts matig ervaren i). Hij bleef te Bovenkerk tot

aan zijn dood den iien December 1856. Onder zijn

herderlijk bestuur werd met het vervenen van den

Middelpolder een begin gemaakt 2).

*

Jacobiis Kriek was te Amsterdam den 5en Maart

181 1 geboren, studeerde aan het Seminarie Culem-

borg 3), en werd den 22en December 1838 in het

district Ravensteyn tot priester gewijd. Sinds den 20^'^

Maart 1841 was hij in de Hollandsche Missie werk-

zaam, waar hij achtereenvolgens tot kapelaan benoemd

werd te Hoorn (1841), Edam (1841), Roelofarendsveen

(1841), Zierikzee (1842), Grootebroek (1843), 's-Heeren-

hoek (1844), Stompwijk (1845) en Amsterdam buiten

de Raampoort (1846). Van 1847 tot 1856 was hij

pastoor van Oud-Vossemeer, waar door hem in 1852

een bijzonder kerkhof werd aangelegd. In 1856 werd

hij benoemd tot pastoor te Katwijk aan den Rijn,

maar nog in hetzelfde jaar tot pastoor van Bovenkerk,

waar hij den 31^11 December 1871 eervol uit de be-

diening ontslagen werd. Hij stierf te Haarlem den 2 3en

October 1883 •!).

1) Bissch. Oiid-Archie/, Haarlem, «Status Missionis»:, Homo debilis,

devotus, sed non multum eruditus.

2) De geschiedenis van deze vervening heb ik beschreven in

het »Nieu\vsblad voDr Nieuwer-Amslel en Omstreken < van 14

Sept., 17 Sept. en 24 Sept. 1910.

3) Archiff V. Utr. dl. XXXVIII, blz. i6.

*) Bissch. Oitd-Archü'f, Haarlem ; Archief v. Utr. dl. XXXVIII,
blz. 16.
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/an Willem Broinvers, die pastoor Kriek den len

Januari 1872 opvolgde, en aan wiens pastoraat de

parochie Bovenkerk hare algemeene bekendheid in den

lande grootendeels te danken heeft, v/erd den len

Januari 1831 te Margraten in Limburg geboren uit

Christiaan Brouwers en Maria Josephina van Laer.

Van zijne Waalsche moeder erfde hij de warmte van

zijn zuidelijk bloed. Met den hoogsten lof studeerde

hij te Rolduc en te Roermond, en werd vóór zijne

priesterwijding, die den 2\^^ Maart 1855 plaats had,

als leeraar aan het bisschoppelijk collegie te Roermond

aangesteld. In 1863 ging hij, als redacteur aan het

dagblad »De Tijd« verbonden, naar het bisdom Haarlem

over, en werd benoemd tot rector van het S. Bernardus-

Gesticht te Amsterdam. Aanvankelijk woonde hij te

Amsterdam in de Leidsche straat, maar kort daarop

in bovengemeld Gesticht. In 1870 eindigde hij zijn

journalistieken arbeid aan »de Tijd« l).

Bij den dood van pastoor Brouwers werd de over-

leden priester door bladen van allerlei richting en door

schrijvers van de meest-uiteenloopende beginselen onder

velerlei opzicht uitbundig geprezen. Door eene be-

vriende hand werden al deze vleiende beoordeelingen

bij wijze van bloemlezing tezamen gegaard en onder

den titel »in memoriam J. W. Brouwers < in het licht

gegeven 2). En inderdaad was pastoor Brouwers onder

zijne tijdgenooten een man van beteekenis, en muntte

hij in velerlei opzicht uit onder de priesters der Haar-

lemsche diocese. Toch lag de kracht van dezen man

niet allereerst in het schrikkelijk-vele door zijne pen in

1) Nieiiw Nederlandsch Biographiscli Woordenboek, dl. II, blz. 261.

Abusievelijk staat daar geschreven 187a in plaats van 1870.

') Door B(erg) t(en) B(lijd), (een pseudonym) Gulpen, M. Alberts

en Zonen, 1899.
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tijdschrift-artikelen, couranten-opstellen, in boeken of

brochures nagelaten, want daarin bleef hem de opper-

vlakkigheid van den journalist doorgaans bij i): maar

's mans beteekenis lag in zijne hooge, geestdriftige

levensbeschouwing, in zijne machtige, v/eergalooze

welsprekendheid, waarmede hij zijne hoorders wist te

bezielen en tot daden aan te zetten. Hij was, zooals

men het dezer dagen zoo vaak verneemt een » gang-

maker «, maar dan een in den besten zin des woords.

Met zijne beide trouwe vrienden Alberdingk Thijm

en Cuypers arbeidde hij met blijmoedige en onver-

stoorbare volharding onder het groote katholieke

publiek, en wist met zijn in 1876 opgericht weekblad

»de Amstelbode« en zijn in 1881 gesticht halfmaan-

delijksch tijdschrift » de wetenschappelijke Nederlander

«

belangstelling onder hen op te wekken voor staat-

kunde, wijsbegeerte, letterkunde, geschiedenis en kunst.

Dat daardoor bij sommigen verzet werd uitgelokt,

stille en openbare tegenwerking, ja zelfs polemiek:

wien zal dit verbazen bij mannen, die door aanleg

en talent enkele centimeters boven de groote massa

uitsteken? Ongetwijfeld had Brouwers, die heel zijn

1) Daarvau leverde destijds een sprekend staaltje ziju veel ge-

rucht makende brochure: De Nederlanden e» de gevierden van

HeiUgcrke. Fruüi, R., Verspreide Geschriften, 's-Gravenhage, Mar-

tiuus Nijhoff, 1900, dl. II, blz. 38 env. Eu dat Brouwers als

journalist veelmaals zondigde als zijne ambtgenooten door par-

tijdigheid en cameraderie, bewijst genoegzaam de brochure van

Mr. Travailleur: jIs »de Tijd* een katholieke courant of sprok-

kelingeu op staat- en letterkundig gebied^, Amsterdam, A. van

der Hoeven, Nieuweudljk, 1870. — Pastoor Brouwers — zegt

Paul Alberdingk Thijm — >vloog eer, gelijk de bij in den zomer,

van de eene bloem tot de andere, dan dat hij met geregelden

duur cellen bouwde van mathematische gelijkheid om er den

honig van zijne kennis en dichterlijken zin in neder te leggen».

A. Siffer, 1894, blz. 19—20. Vgl. Gtschtedkundige Bladen : ie. ]a.ZLr'^.

1905 blz. 10.
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leven ^rusteloos vol vuur den kamp heeft meeg'estreden«

verdiend, naast zijne beide vrienden Alberdingk Tliijm

en Cuypers, in het gedenkboek van >.Het Katholieke

Nederland « te worden herdacht en naar waarde g'c-

huldigd. ï>Zijne katholieke beginselen, zijne groote liefde

»voor al wat de H. Kerk luister kon bijzetten, verhin-

» derden hem echter niet een goed Nederlander en

«voortreffelijk staatsburger te zijn«. Aldus schreef over

hem zijn parochiaan, vriend en medestander, de heer

P. J. Raaymakers, de latere Secretaris-generaal van de

Rijksverzekeringsbank i), en vervolgde: >Man van

»het woord en van de daad, nam hij het initiatief om
»de katholieken van Nieuwer-Amstel te emancipeeren.

>Vóór 15 jaren stichtte hij de R. K. Kicsvereeyiigijig

»en De Amstelbode. Deze beide stichtingen waren

» oorzaak van een geheelen ommekeer van den gang

»van zaken in onze gemeente. Voet voor voet werd

»den Anti-revolutionairen hun invloed betwist, met dit

»gevolg dat thans in elk collegie van bestuur en gezag

»de katholieken naar evenredigheid hunner kracht

»vertegenwoordigd zijn. En wat de betreurde over-

»iedene voor 't zelfstandig voortbestaan van Nieuwer-

»Amstel gedaan heeft, leeft nog zoo kersversch in 't

» geheugen en is van zoo algemeene bekendheid, dat

»ik er niet over behoef uit te weiden. Alleen de ver-

» klaring, en deze zal geen tegenspraak uitlokken, dat

»voor 't grootste gedeelte aan pastoor Brouwers de eer

»toekomt van 't bekende succes van den strijd tegen

»het machtige, op annexatie beluste Amsterdam, Door

*een wijs besluit heeft de gemeenteraad van Nieuwer-

»Amstel reeds kort na zijne begrafenis er voor gezorgd,

1) In zijn opstel: Bij het Portret van wijlen Pastoor J. W.

Brouwers in den Pius-Almauak van 1894.
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»door aan een der voornaamste straten zijn naam te

»geven, dat hem de eer bewezen werd, die hem toe-

»komt ; dat de verpHchtingen die onze gemeente

»aan hem heeft, bij 't nageslacht in herinnering zullen

» blijven*.

Als pastoor van Bovenkerk begon hij al spoedig

met den bouw eener nieuwe kerk, welke, volgens de

plannen van Cuypers, in het midden der parochie op

den Noorddam aan de zoogenaamde Poel, op eene

verrukkelijke en schilderachtige plek verrijzen zou.

>. Daartoe stelde mij in staat* — zoo teckende pastoor

Brouwers aan — »de drager van een naam zoovele

malen en zoo innig hartelijk door Vondel gevierd en

bezongen : Pieter Block. Deze man, een mijner paro-

chianen, is door zijne edelmoedige beschikkingen de

ware stichter der nieuwe kerk en pastorie«. Over den

opbouw der kerk zelf meldde pastoor Brouwers, op de

hem eigene wijze, op losse her en der beschreven

papiertjes, dat elk feit van ecnige beteekenis verricht

werd op een der feestdagen van Maria, En zoo werd

de eerste spade tot het graven der fundeeringen in

den grond gestoken op den i6 Juli 1873, den feestdag

van O. L. Vrouw van den Berg Carmel ; het feest

van Maria's Presentatie, de 21e November was uit-

gekozen »om God en de Koningin des hemels den

eersten steen deemoedig en vertrouwend te presen-

teeren*. »De toren moest de breedste en hoogste en

vormrijkste worden van Amstelland buiten Amsterdam

en is het geworden ook. Wij waren er op bedacht in

het bezit te komen eener klok dien toren en die kerk

waardig. De toren steeg reeds zeshoekig in zijn reuzen-

gestalte boven de toppen der boomen boven den nok

der kerk uit, toen mij het bericht ter oore kwam, dat

de stad Leiden de Hoogewoertspoort aan het afbreken
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was en de half- als ook de heele-uursklok door P. Ilemony

gegoten, zou gaan verkoopen. Ik herlas den zang van

Vondel, die Hemony bezingt en prees den vereeuwigden

kunstenaar gelukkig en ging naar Leiden. Wilde ik

de bizonderheden, welke het publiek verkoopen der

groote Hemony's klok voorafgingen of vergezelden,

vertellen aan het Nederlandsche publiek, elke trek

van mijn verhaal zou aan een slag met den roskam

der satyre gelijk worden. Vooral de Christen-Jood uit

wiens handen wij dit meesterstuk gebroken hebben,

moest openbaarlijk worden aan de kaak gesteld.

ï>Wij kwamen dan in het bezit der prachtige klok,

die in Leiden en omstreken een grooten naam had

verworven en nu aan het gevaar bloot stond door

dezen of genen van het vrij aanzienlijk uit de Joden-

buurt van Amsterdam opgekomen publiek te worden

aangekocht, om waarschijnlijk aan den moker der

verbrijzeling of aan den smeltoven voor nieuwe vor-

men te worden overgeleverd. Wij achtten ons geluk-

kig dit meesterstuk van Hemony van den ondergang

gered te hebben « i).

De stad Leiden verdiende dan ook ten volle de slagen

der satyre in het volgende door pastoor Brouwers ver-

vaardigde klinkdicht:

1) De klok werd te Amsterdam in 1672 gegoten. Zij heeft een

middellijn van i M. 36 cm., bij eene hoogte van i M. 20 cm. en

weegt ongeveer 2800 pond. Haar randschrift luidt: »Non sunt

loquelae ueque sermones, quorum non audiantur voces eorum.«

Het zijn geene reden, het zijn geene woorden, waarvan de klan-

ken niet vernomen worden: vers 4 uit psalm 18. En het is van

onderen en van boven gevat in eene rand van bloem- en blad-

motieven met kinderfiguurtjes er tusschen. Haar toon is D.

De klok zou voor 1400 gulden zijn aangekocht.
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DE KERKTORENKLOK VAN BOVENKERK.

Wild was het weer ; heel 't meer was woest. Met ruk eu schok

Op schok, sprong elke golf, bestormende den steven

Van 't kleine vaartuig; slechts een flinke veenboersbok.

Maar met een schat bevracht, door Vondel zelf beschreven.

Het hobblend vaartuig, dat van 't sloopziek Leiden trok.

Naar Bovenkerk, was blij, als vond het lust eu leven

Bij 't schuimend golfgeklots, dat van den vlaggestok

Tot aan de bocgsprietspits de schuit werd rondgedreven.

En Neerlands driekleur stond te midden van die stormen,

Welke om ons dwarrelden op dien Oktobertocht,

Te klappren bij den schat, het klankrijk kunstgewrocht,

De grootste eu schoonste klok, die uit Hemony's vormen

Voor Leiden's Hoogwoertspoort te voorschijn treden mocht

:

Nu — door een stad geveild en door een dorp gekocht.

De kerk werd slechts ten deel e, tot het priesterkoor,

voltooid en in 1875 ingezegend. Het tweede gedeelte

werd in 1886 aanbesteed en den 2oen Augustus 1888

onder het octaaf van Maria's-ten-hemel-opneming door

Mgr. Bottemanne plechtig ingewijd.

Pastoor Brouwers, wiens levensbeschouwing boven

alle aardsche zorgen verheven was, bouwde wel is waar

een der fraaiste kerken van Ainstelland, maar stak

ook door zijn minder zorgzaam beheer de mooie

parochiekerk in zwaren en drukkenden schuldenlast.

Bovendien werden kerk en pastorie over het algemeen

slecht gebouwd; in het najaar van 1881, den 1461»

October, woei bij een hevigen stormwind de houten

torenspits, over de pastorie heen, in den tuin. De pas-

toor, die in zijn studeer-vertrek aan den arbeid was,

zag eerst des anderen daags tot zijne groote verba-

zing het gevaarte in den grond van den tuin steken.

Dat pastoor Brouwers, gedreven door zijne liefde

voor de H. Maagd, voornemens was den aiouden kerk-
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patroon S. Urbanus te vervangen door Onze Lieve

Vrouw van het H. Hart van Jesus werd reeds vroeger

besproken;!) zijne stichting eener bijzondere school en

hare ondergang zal straks onder pastoor Lohmeijer

ter sprake komen.

Op het laatst van zijn leven was pastoor Brouwers

voor zijne naaste omgeving en voor zijne vrienden

bepaald oud geworden. Toen wij hem voor het laatst

en ook kort tevoren zagen — schrijft de heer Flament

in de Tijd van 6 Maart 1893 — kenden wij hem bijna

niet meer : die levendige trekken waren zoo kalm,

zoo lijdend zou men zeggen «. Wel was hij werkzaam

maar toch minder vlug en onrustig als vroeger; wel

als altijd bij twistgesprekken levendig en gevat, maar

toch den strijd meer ontwijkend. Zelfs was hij, de ge-

boren redenaar, besloten geen spreekbeurten meer aan

te nemen, maar alleen werkzaam te blijven met zijne

pen. Doch toen men hem noodigde om te Maastricht

in den R. K. Volksbond eene spreekbeurt te vervullen,

bij gelegenheid van het gouden bisschopsfeest van

Leo XIII, wilde hij, nu het den Paus gold — een

zijner gehefste onderwerpen — niet weigeren.

Den igen Februari 1893 ging hij naar Limburg;

den 2 oen sprak hij te Maastricht en bleef, hoewel hij

zich onwel gevoelde, nog eenige dagen in Limburg,

beurtelings te Rolduc en bij zijn neef den pastoor van

Berg en Terblijt vertoevend. Donderdags 's avonds den

2 en Maart kwam hij te Maastricht en nam zijn intrek

bij zijn ouden en getrouwen vriend, den Rijksarchivaris

Jos. Habets. Des anderen daags na het middagmaal

zonderde hij zich af om zijn brevier te bidden.

Toen te vier ure de eerwaarde heer Habets van

1) Bijdr. V. II. dl XXXIV, blz. 453-56.
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eene wandeling terugkeerde en den pastoor nog niet

beneden vond, ging de inwonende kapelaan hem roe-

pen, maar vond tot zijne ontsteltenis pastoor Brouwers

slapende den slaap" des doods. Het brevier was hem

uit de vingers gegleden en lag naast hem op den

grond.

Zijn stoffelijk overschot werd onder veel rouwbetoon

naar Bovenkerk overgebracht en den 8eu Maart 1893

ter aarde besteld. Pastoor Van Zanten hield de lijk-

rede. Zijne vrienden en vereerders wijdden hem op het

kerkhof een door Dr. Cuypers ontworpen grafmonu-

ment. De opstaande gedenksteen geeft de buste van

den overleden herder met het onderschrift: Pro Deo

et Patria. Aati Pastoor Brouwers zijne vrienden en

vereerders. Op de vier hoeken van de grafzerk staan

de emblemata der vier Evangelisten, waartusschen ge-

lezen wordt: J. W. Broircvers, geb. fe Margraten i Jan.

iSji, Pastoor Bovenkerk, i Jan. 18^2, Maastricht j

Maart iSgj. En op de zerk : Ego snm resurrectio et

vita, qiii crcdiderit in ?ne, ettamsi mortuusJiierit, vivet.

Pastoor Brouwers was eerelid van de Belgische

Ylaamsche Academie, lid van de Kon. Academie van

Beeldende Kunsten, advocaat van Sint Pieter enz. enz.

droeg het ridderkruis pro ecclesia ac Pontifice, van de

Orde van de Eikenkroon en de Leopoldsorde. Er be-

staat van hem eene staalgravure, indertijd verschenen in

den Pius-Almanak i) van 1894; en in de pastorie van

Bovenkerk een door H. A. Pothast in 1892 op doek

geschilderd portret van meer dan levensgrootte in

afmeting: hoog 2 M. 13 c.M., breed i M. 47 c.M., pastoor

Brouwers voorstellende ten voeten uit, redevoerende

naar hartelust. Het doek is gestoffeerd met een lauwer-

1) Gids in het Bisschoppelijk Museum: 5e dr. blz. Iii



138

krans, waaraan afhangende linten in vaderlandsche

driekleur. Op een dier linten leest men : Joost van den

Vondel en een weinig lager op een banderol: ^de

liefde des harten voere het woord voor de overtuiging

des geestes.« In den rechterbovenhoek staat het voet-

stuk van een Columbus-monument. i)

Hoe het warme en' geestdriftige woord van pastoor

Brouwers weerklank vond onder ons jongeren ; hoe ook

hij daar zijne vrienden en vereerders telde, moge blijken

uit hetgeen door pastoor Binnewiertz, destijds theolo-

gant te Warmond, »bij den dood van pastoor Brou-

wers* gezongen werd. '-)

Zoo heeft hij eindelijk 't hoofd ter ruste ueergelegd,

Die rusteloos vol vuur den kamp heeft meêgestreden.

In eiken strijd vooraan, waar Christus moest beleden

Of waar een eed'len naam zijn glorie werd ontzegd,

Of waar het vaderland in schande werd vertreden,

Bleef hij zijn leven lang des Heeren wapeuknecht,

Oud-HoUand's trouwe zoon, fier paladijn van 't recht,

Een held van kloeken zin en priesterlijke zeden.

Nu vond hij eind'lijk rust, maar met de rust zijn kroon.

Zijn helden voerden hem ten eeuw' gen zonnentroon,

Waar alle liefdegloed en geestdrift wordt geboren.

Nu jubelt hij verrukt de volle melodie

— Geen staamlende echo meer — der hoogste poëzie

:

't Onsterflijk zegelied van die God toebehooren

!

Joannei Theodoriis JosepJms Filbry werd den 2 2 en

April 1849 te Amsterdam geboren, studeerde op onze

1) In De Amsielbode van 12 Maart 1S93 werd bij advertentie

bekend gemaakt sdat er voorloopig 12 portretten van pastoor

Brouwers vervaardigd werden peinture Bogaerts, groot 24 bij 30

centimeter met een breede prachtig vergulde lijst. De prijs is

10 a 12 gulden*. Of de abbé, wiens ziel voor de oud-Hollandsche

kunst in vuur en vlam kon staan, met deze kennisgeving» wel

blij zal geweest zijn ?

2) Gedichten, Wed. J. R. van Rossum, Utrecht, 1898, blz. 81.
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beide Seminariën en werd den i5en Augustus 1873

tot priester gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan

te Buitenveldert, Castricum, Kethel, Kralingen en Schie-

dam, van 1890—1893 pastoor te Oud-Beijerland, en

werd den loen April 1893 benoemd tot pastoor van

Bovenkerk.

Pastoor Filbry was een devote, vaderlijke priester,

zorgzaam voor zijne parochianen, maar van eene wan-

kelende gezondheid.

Als pastoor van Oud-Beijerland had hij zich door

het uitschrijven en doen slagen eener loterij voor den

geldelijken staat der kerk inderdaad verdienstelijk

gemaakt; toch was hij, wat men noemt, geen man van

administratieve begaafdheden, zoodat hij te Bovenkerk

terstond den druk gevoelde van den schuldenlast, waar-

mede zijn voorganger de kerk had achtergelaten. In

de parochie stichtte hij meerdere godvruchtige ver-

eenigingen en herstelde den sinds pastoor Grappenhuis

vervallen Aanbiddingsdag. Bij gelegenheid van zijn

zilveren priesterfeest werd als feestgeschenk de kerk

voorzien van 14 Kruiswegstaties, vervaardigd in olie-

verf door Frans Loots te Haarlem. Jammer dat de

feestgave niet toereikend was om, overeenkomstig den

bouwtrant der kerk, in de muurwanden Kruiswegsta-

ties aan te brengen in kleurrijke tegeltableaux.

Op Nieuwjaarsdag van 1902 toen pastoor Filbry voor

de zooveelste maal tot zijne parochianen had gesproken

over den benarden geldelijken staat der kerk, en dit

maal, naar het getuigenis van parochianen, met meer

warmte en in krachtiger termen dan ooit te voren; »De

hemel alleen kan hier uitkomst geven; wil, zoomoge-

lijk, voor dat doel dagelijks komen bidden bij het H.

Sacrament* : op dien eigen dag, onder Vespers-tijd,

bracht God dien zwaar-bedrukten priester uitkomst
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en rukte hem door een plotselingen dood uit het

leven.

Pastoor Filbry voerde eene welversneden pen, waar-

mede hij voor het openbare godsdienstige leven zich

zeer verdienstelijk maakte. Zoo verschenen van zijne

hand in 1888 onder den titel »Mijn Levensstaat* eene

reeks van onderrichtingen, welke destijds door hem

als kapelaan, voor de leden der S. Joseph-Vereeniging

te Kralingen gehouden waren, i) Om haren degelijken

inhoud, klaren betoogtrant en eenvoudige zeggingswijze

werden zij in het maandschrift »De Katholieke ten

hoogste geprezen. -) Even gelukkig, naar ik meen, of-

schoon onder een ietwat ouderwetschen titel » Brood

voor geest en hart«, waren de onderrichtingen, welke

door hem voor het katholieke huisgezin als pastoor te

Bovenkerk werden opgesteld. 3) »Onder den algemeenen

titel »Brood voor geest en hart« zegt de schrijver, is

het mijn voornemen aan het katholiek huisgezin aan

te bieden eene reeks van boekjes, waarin gehandeld

wordt over de geloofs- en zedeleer. De bergrede van

onzen Heer Jesus Christus, gelijk ons deze door den

H. Mattheus verhaald wordt, zal mij bij de samen-

stelling dezer werkjes tot leiddraad dienen, « Maar het

is, helaas, bij de teerste reeks « gebleven.

Ook stichtte hij te Bovenkerk »Het katholieke Week-

blad«', waarvan hij echter slechts vijf of zes weken de

redactie voerde. Door ziekte gedwongen gaf hij haar

over aan zijn onvermoeiden en rusteloozen kapelaan

Verberne,

1) Rotterdam, G. W. vau Belle.

2) L. c, dl. 94, jg. 188S, blz. 406.

3) Amsterdam, 1898, J. C. F. Veeumau, drukker en uitgeve
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CarohisA ntonius Fra7icisciisJoaniies Maria Lohfnetjer

was den 27en Dec. 1854 te Amsterdam geboren, stu-

deerde op onze Seminariën en werd den isen Augustus

1883 tot priester gewijd. Hij was achtereenvolgens

kapelaan te Vogelensang, Scheveningen, Leiden, Rot-

terdam, en werd in Januari 1902 benoemd tot pastoor

van Bovenkerk.

Van dezen priester ging reeds vroegtijdig de roep

van een begaafd redenaar. En inderdaad als kapelaan

in zijne gewone Zondagspreeken, meer nog bij feest-

predicatiën, maar bovenal redevoerend in bonden en

vereenigingen gaf hij van deze gave aller gaven de

meest schitterende bewijzen.

Persoonlijk ben ik meermalen in de gelegenheid

geweest om dezen kleinen, vluggen man als redenaar

te bewonderen ; want het was inderdaad eene verruk-

king om hem met eene volle welluidende stem, aan-

vankelijk kalm en hoogst bedaard eene redevoering te

hooren aanvangen, maar aldra, met een breed en diep-

gaand handgebaar krachtig en geestdriftig wordend,

de golven zijner welsprekendheid al hooger te zien

opvoeren. Waarlijk als redenaar kon pastoor Lohmeijer

een waardige leerling van den welsprekenden pastoor

Brouwers genoemd worden! Zou hij hem als meester

gevolgd hebben ? Zeker heeft hij hem veel ge-

hoord. Bovendien bezat hij bij deze redenaarstalenten

een dichterlijk gemoed. Te oordeelen naar hetgeen

hij aan verzen openbaar maakte, was hij een leerling

van de zoogenaamde oude school, ^) Toen Dr. Schaep-

man bij gelegenheid van diens zilveren priester-

feest door zijne vrienden en vereerders in dicht en

ondicht verheerlijkt werd, was het voor kapelaan

]) De Katholifk : Jg. 1903. blz. 166-167.
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Lohmeijer eene innige voldoening later uit den mond

van den grooten »Doctor« te vernemen, dat zijne

dichterlijke bijdrage hem het meest behaagd en ge-

troffen had.

En wat van een dichterlijk gemoed wel het minst

pleegt verwacht te worden : pastoor Lohmeijer was een

uitstekende financier, waardoor hij in de drukkende

schuldenlasten van de kerk aanmerkelijke verlichting

bracht. Zelfs gelukte het hem den geldelijken staat der

parochie, na een zevenjarig pastoraat, zoo gunstig te

maken, dat de bijzondere school, die indertijd door

pastoor Brouwers was gesticht, maar ook onder hem

weer ten onder gegaan, op nieuw kon geopend worden.

Maar geven wij voor het verhaal van deze gebeurtenis

het woord aan pastoor Lohmeijer zelf, die volgens een

bericht in »Het Katholieke Weekbladc van 4 Augus-

tus 1909 daarvan het volgende zeide:

» Oorspronkelijk bestond de school uit een blok

w^oningen, zeer primitief ingericht tot Zusterschool en

betrokken door Duitsche Zusters, die er ook nog

een pensionaat voor meisjes aan toevoegden. Hoe be-

perkt de ruimte ook was, de school verkeerde wer-

kelijk eenigen tijd in bloei, doch door eene kleine

onvoorzichtigheid brak er in een nacht brand uit, waar-

door een gedeelte werd vernield van het gebouw. De

pensionaires werden in veiligheid gebracht, doch moes-

ten den volgenden dag allen huiswaarts keeren. De

school was niet verzekerd, de kerkekas was noodlijdend

en alzoo waren er geen middelen om het gebouw te

herstellen in zijn vorigen staat. Daarom werd het ver-

nielde gedeelte geslecht en werd slechts het noodige

gedaan om het resteerende gedeelte te herstellen. De

Zusters, hier geen bestaan meer vindend, trokken

weder naar Zelsaete terug. Na eenigen tijd ledig te
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hebben gestaan, werd voor de school weder een R. K.

onderwijzer benoemd, doch slechts eenige jaren kon

het kerkbestuur de school gaande houden ; ook dit

mislukte. Doch daar het kindertal zich in de parochie

uitbreidde, moest er raad geschaft en wat was nu het

geval? De gemeente huurde van het R. K. kerkbe-

stuur het gebouw en zorgde voor personeel. Het werd

echter, hoe vreemd het ook moge klinken, een neu-

trale school met bijna alleen R. K. kinderen; doch

steeds bestond er eene goede verstandhouding tusschen

kerkbestuur en onderwijzend personeel. ïhans echter

was de tijd gekomen om voor goed aan dezen toestand

een einde te maken en de parochiale school op te

richten. Het oude gebouw, reeds langzamerhand geheel

vernieuwd, werd met nog een ruimer lokaal vergroot,

zoodat het aan de strengste eischen voldoet en nu in

gebruik zal worden genomen door het nieuwbenoemd

personeel en door circa 240 kinderen. Spreker wees

den heer Al en het onderwijzend personeel op de taak,

hun toevertrouwd om van de kinderen, die onder

hun leiding staan, brave KathoHeken en goede Staats-

burgers te maken. Daarna stelde ZijnEerw. het nieuwe

personeel voor aan Burg. en Weth. en schoolopziener

en noodigde allen uit de gebouwen te gaan bezichtigen.

«

De school werd gesteld onder de bescherming van

den H. Aloysius.

In 1908, bij gelegenheid van pastoor Lohmeijer's

zilveren [priesterfeest, hebben de parochianen, daartoe

aangezet en bezield door kapelaan de Kok, hun paro-

chiekerk verrijkt met een nieuwen vloer en met vele

kostbaarheden ten gebruike aan het altaar, i)

') Iht Katholieke UWkbhui, 19 en 22 Aug. 1908.
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Meermalen waren de parochianen van Bovenkerk

bevreesd, dat zij hunnen begaafden herder te eeniger

tijd aan eene andere parochie zouden moeten afstaan,

doch hun vrees was ijdel. Hij bleef bij hen tot aan zijn

dood, die, na eene korte ongesteldheid, inviel op den

i6en Maart des jaars 1914.

Pastoor de Kok, die gedurende zeven jaren als kape-

laan pastoor Lohmeijer in de herderlijke bediening ter

zijde stond, had op mijn verzoek de vriendelijke goed-

heid van zijn oud-pastoor de volgende karakterschets te

teekenen: >Pastoor Lohmeijer was uitstekend voor de

armen, edelmoedig, en kon beter geven dan vragen,

In de kerk kon hij geen inmenging, van wien ook,

dulden, maar over huis was hij gemakkelijk en verstond

de kunst om te leven en te laten leven. De kinderen

waren bijzonder aan hem gehecht; tegenover hen was

hij wel wat zwak; van straf kwam schier nooit iets.

Het gevolg was, dat zij hem in letterlijken zin aan-

hingen, maar weinig ontzag voor hem hadden. De

verskunst verstaande, was hij immer bereid zijn dichtjes

te leveren bij feesten of bij droevige gebeurtenissen

van geestelijke vrienden en parochianen. Zelf uitgaan

of vrienden ontvangen zat niet in hem, maar de geeste-

lijke vrienden van den kapelaan werden steeds met

groote gastvrijheid en hartelijkheid en royaa,l door hem

ontvangen. Zijn gebed verrichtte hij v/erkelijk opval-

lend eerbiedig. <

De tegenwoordige pastoor David Maria Gerardus

Petnis de Haas werd den 31 en Januari 18Ó2 te Rot-

terdam geboren, en den 17 en December 18S7 tot pries-

ter gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan te 's-Hee-

renhoek, Vicaris van Veere, kapelaan te Middelburg
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en Poeldijk, pastoor te Krommenie, en is sinds Maart
19 14 pastoor van Bovenkerk.

Van zijne hand verschenen indertijd in deze Bijdragen

meerdere geschiedkundige opstellen, i)

J. C. VAX DER Loos.
25 Jan. IQ 15.

Nieuwerkerk a/d IJscl.

AANHANGSEL.

Lijst der eerwaarde Heeren, die als kapelaan of assistent

te Bovenkerk zijn werkzaam geweest.

Namen

:

Geboorteplaats

:

Te Bovenkerk :

Henricus v. der Gijn Amsterdam .... 1832.

Alichaël Corn. Jocs v. Dieren Leiden 1876-1877.
Petrus de Hoog Delfshaven 1877 -1880.

Joës Petrus Henr. Ramakers Leiden 1880- 1884.
Adrianus Vinkensteyn .... Leiden 1884-18S6.
Reinier Ratelland Nieuwkoop 1887- 1888.

Gaspar Corn. Vermeulen . . . Rotterdam 1 888-1 891.
Henr. Nic. Colla Haarlem 1 891-1893.
Alph. Joës Henr. Verberne . Banjermasin (N.O.I.) 1893-1906.
Petrus Joës de Kok ^Monster ....
Paulus Joës Nieuwenhuis . . Amsterdam . .

1907-1914.

1914-

1) Bijdr. r. //., dl. XXII, hU. 305-317; i'L 'H. XXIV. blz. 178 euv.
iJ. dl. XXV, blz. 215 cnv.



DE KATHOLIEKEN TE STOMPWIJK IN 1655.

Christiaan Vermeulen, die in het hierachter afge-

drukte stuk als pastoor van Stompwijk voorkomt, is

voor de lezers van deze Bijdragen geen onbekende.

Zooals men uit vroeger in dit tijdschrift verschenen

opstellen weet, was hij in 161 1 te Utrecht geboren en

omstreeks 1639 als pastoor aangesteld van de in het

ronde van Stompwijk woonachtige Katholieken i). In

Augustus 1655 bij plakkaat van den Hove van Holland

ten lande uitgebannen 2), begaf hij zich naar Kevelaer 3),

dat hij kort daarna weder verliet om naar zijn oude

gemeente terug te keeren en aldaar zijn herderlijken

arbeid in het geheim te hervatten 4). Hij werd echter

verraden, door gerechtsdienaars in zijn woning gevan-

gen genomen en, na omtrent zeven weken op de

Voorpoort in Den Haag in hechtenis te zijn gehou-

den 5), op 1 1 Januari 1658 door het Hof van Holland in

een boete van duizend gulden verwezen en veroordeeld

om binnen drie dagen het grondgebied van Holland

en Zeeland voor altoos te ontruimen ^}. Hij vestigde

zich andermaal te Kevelaer, sloot zich aan bij de

Oratorianen en aanvaardde mettertijd het pastoraat van

1] Biidragen XXVII, bk. 126.

2) Als voreu, blz. 143.

•"•) Als voren, blz. 151.

*) Als voren, blz. 152.

6) Als voren, blz. 152.

6) Bijdragen IX, blz. 391.

1
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Rees in Kleefsland, waar hij in 1668 het tijdelijke

met het eeuwige verwisselde ^).

Van Rhenen, de andere Stompwijksche geestelijke

dien het hier medegedeelde stuk vermeldt, is blijkbaar

geen andere dan Ludovicus a Rheen, priester van de

Congregatie der Oratorianen, die in De la Torre's

Relatio seu descriptio status religionis catholicae in

Hollandia van i September 1656 genoemd wordt als

Vermeulen's medehelper 2).

Blijkens de Descriptio status in quo anno 1638 erat

religio catholica in Hollandia strekte zich destijds de

zielzorg van den te Stompwijk gevestigden pastoor

uit over Zoeterwoude, Stompwijk, Zoetermeer, Leid-

schendam, Wilsveen en Weipoort, en waren aldaar in

twee achtereenvolgende jaren door den Vicaris-Apos-

toliek niet minder dan twee-duizend personen ge-

vormd: het gansche getal van Katholieken werd op

drie-duizend gesteld 3). Wie dat in het oog houdt zal er

niet verbaasd van opzien wanneer hij een van de beide

getuigen, aan wie wij hieronder het woord geven, in

1655 hoort verklaren, dat hij zelf in geheel Stompwijk

de eenige niet-katholiek was.

Het oorspronkelijke stuk, waarin die verklaring is

vervat, berust onder eenige nog ongeordende papieren

in het archief van het Hof van Holland.

Wij ondergeschreven Pieter Jansz. van Beecom out-

schepen van den banne van Stompwijck ende Adriaen

Willemsz. van Beecken schoolmeester in de Soeter-

meersche meer attesteren ende getuygen mits desen

waerachtich te zijn, hoe dattet pausdom in Stompwijck

meer grasseert als in eenige plaetse daeromtrent, dat in

1) Bijdragen XXVII, blz. 152— 154.

') Archief Aartsbisdom Utrecht XI, blz. 92,

8) Als voren, XII, blz. 205.
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geheel Stompwijck niemand meer gevonden wert van

de christelijcke gereformeerde religie (soo veel mij be-

wust is) dan ick ondergeschrevenc Pieter Jansz. alleen,

dat midden int voorschreven district van Stompwijck

sich onthouden in een bequame wooning, daertoe ge-

approprieert twee papen waervan d'eene genaemt wort

heer Christiaen Vermeulen ende de andere heer van

Rhenen, die door 't voorschreven district ende andere

plaetsen dacromtrent geduyrichlijck reysen ende rotsen,

hebbende tot dien eynde een overdect schuytgen oock

altemets daertoe gebruyckende den dienst van een

paert ofte wagen, doende hare diensten in verschey-

den hu3'sen daertoe bequaem zijnde, doch meest in

hare voorschreven wooninge. Getuygen wijders dat

de voorschreven paepen bij haer in huys hebben twee

doppen, datter oock verscheyden clopbroers ende clop-

susters in den voorschreven banne van Stompwijck

haer onthouden, die de papisten in haer devotie hou-

den, ende met namen datter twee clopbroers onder

haer zijn met namen Wernaer ende Jacob Leendertsz.

zijnde kleermakers, die nevens de voors. paepen de

jonge jeucht alle Sondagen na den middagh catechi-

zeren ende in hare superstitien ende afgodendienst

stijven ende onderwijsen, hebbende oock onder haer

opgericht seeckere broederschap van oude ende jonge

luyden.

't Oirconde desen bij ons onderteyckent op huyden

desen 28 Junij 1654 tot Wilsveen.

Pieter Jansz. van Beckem,

Adriaen Willemss. van Beecken.

's-Gravenhage. Dr. J. de Hullu.

I



NAMEN VAN PRIESTEF^S UIT HET

TEGENWOORDIGE BISDOM VAN HAARLEM,

VOORKOMENDE IN HET TIJDSCHRIFT

DE GODSDIENSTVRIEND.

(Vervolg van Deel XXXVI, blz. 468.)

III. Decanaat Amsterdam. (Slot.)

De Fransche Kerk.

Nolet, M. k. van 1865, dl. 95, blz. igo.

Og'trop, F, 'J"h. H. van k. van 1865, dl. 95, blz. 191.

Ven, G. E. S. van der k. van 1866, dl. 97, blz. 211.

Bouter, A. J. F. J. de /'. van 1867, dl. 99, blz. 315.

De Gasthuizen,

Heemskerk, G. /. 1839— 1840, uitsluitend belast met

de geestelijke bediening der gasthuizen en an-

dere openbare huizen, f 13 Febr. 1840, dl. 44,

blz. 60, 198— 200, 211, 251— 252.

Gram, L. G. C. /. 1840, f 5 Mei 1840, dl. 44, blz. 260,

316—317.

Dam, I. J. ten /. van 1840, dl. 44, blz. 317.
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De Papegaai.

Puts, Fr. H. k. tot 1819, dl. 3, blz. 52.

Rusman, J. k. tot 182 1, dl. 6, blz. 96.

Kuytenbrouwer, L. /, rustend gew. in 1824, dl. 13,

blz. 90.

Bogaerts, A. /. 1824— 1835, t ^^ Juni 1835 te Rot-

terdam, dl. 13, blz. 90, dl. 35, blz. 59.

Vroomans, P. J. k. tot 1826, dl. 17, blz. 251.

Isink, H. k. tot 1833, dl. 31, blz, 239, dl. 54, blz. 150.

Gram, L. G. C. k. 1834— 1835, dl. 32, blz. 104, dl. 35,

blz. 59.

Gerving, B. J. f. 1835—1839, dl. 35, blz. 59, dl. 42,

blz. 248.

Fick, J, F. k. tot 1836, dl. 35, blz. 59.

Marinkelle, F. M. k. van 1836, dl. 35, blz. 59.

Lottum, H. van /. 1839— 1848, dl. 42, blz. 248, dl. 61,

blz. 45.

Leunen, H. van k. tot 1843, dl. 50, blz. 344.

Berg, J. B. van den k. 1843— 1843, dl. 50, blz. 344,

dl. 51, blz. 343.

Rood, J. C. van 't k. 1843— 1850, dl. 51, blz. 343,

dl. 65, blz. 47.

Willenborg, J. F. k. 1850—1850, dl. 65, blz. 47, dl. 66,

blz. 54.

Janmaat, W. k. van 1850, dl. 66, blz. 54.

Wubbe, J. D. G. k. van 1854, dl. 73, blz. 294.

De Pool.

Beukman, H. /. 1791— 1819, f 16 Jan. 1819, dl. 2,

blz. 128.

Lieshout, G. van /. 18 19— 18 19, dl. 2, blz. 128.

Hofman, B. /. 1819, sinds 1835 landdeken van Am-
stelland, dl. 3, blz. 241, dl. 34, blz. 152.

J



Weyden, A. van der k. tot 1835, dl. 35. blz. 279.

Martz, C. J. A. Ph. k. van 1835, dl. 35, blz. 279.

Doux, J. A. Ie k. van 1834, dl. 32, blz. 255,

Husing, J. W. k. 1842— 1846, dl. 49, blz. 334, dl. 58,

blz. 44.

Cornelissen, B. K. k. 1845— 1849, dl. 55, blz. 157, dl.

64, blz. 127.

Roelvink, J. B. F. k. van 1849, dl. 64, blz. 127.

De Posthoorn.

Lottum, H. van k. tot 1821, dl. 6, blz. 199.

Albert, A. H. k. tot 1826, dl. 19, blz. 91.

Koch, J. E. /. 18 17— 1835, t 1835, 68 jaar oud, land-

deken van Amstelland, dl. 34, blz. 152.

Steinbach, A. A. /. 1835— 1838, til- 34. blz. 208, dl.

40, blz. 155.

Brand, G. k. tot 1835, dl. 35, blz. 120.

Bruyn, W. de k. tot 1835, dl. 35, blz. 279.

Naber, A. k. 1835— 1840, dl. 45, blz. 96.

Mosmans, W. L. k. van 1835, ^^- 35- blz. 279.

Hoek, H. H. /. van 1838, dl. 40, blz. 155.

Ploeg, P. van der k. 1840— 1842, dl. 45, blz. 152, dl.

48, blz. 157.

Karstens, B. k. 1842— 1848, dl. 48, blz. 157, dl. 60,

blz. 328.

Bom, J. H. van k. tot 1846, dl. 58, blz. 98.

Wardenberg, J. A. Th. k. 1848—1849, dl. 60, blz. 328,

dl. 62, blz. 21,5.

Vlasselaar, H. T. van k. van 1849, dl. 62, blz. 215.

Steenvoorden, J. k. tot 1Ö54, dl. 74, blz. 121.

Vogel, G. J. k. van 1854, dl, 74, blz. 121.

Koopman, J. k. tot 1859, dl. 83, blz. 202-.

Kimman, J. k. van 1859, dl. 83, blz. 202.
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Doorewaard, Th. k. tot 1865, dl. 95, blz. 190.

Haan, C. J. k. van 1865, dl. 95, blz. 190.

Kreyns, M. P. k. van 1867, dl. 98, blz. 238.

Jansen, L, E. k. van 1867, dl. 99, blz. 315.

De Ster.

Campfens, F. A. begr. 4 Febr. 1832 te Diemerbrug,

dl. 30, blz. 50.

Frankenmölle, Fr. Th. ass. 1834, dl. 32, blz. 255.

Hoefnagels, J. A. ass. tot 1836, dl. 37, blz. 219.

Viering van het 200- jarig bestaan der kerk in

Juni 1836, dl. 37, blz. 49—50, blz. 148— 152.

Dam, I. J. ten ass. 1838— 1839, dl. 41, blz. 200,

dl. 42, blz. 200.

Hendriks, J. W. k. tot 1840, dl. 45, blz. 307.

Venhorst, G. J. k. tot 1851, dl. 67, blz. 104.

Kruif, C. B. de k. van 1851, dl. 67, blz. 104.

Leeners, F. H. k. van 1855, dl. 74, blz. 370.

Gillet, H. C. k. tot 1862, dl. 89, blz. 58.

Bruystens, J. J. k. 1862— 1862, dl. 89, blz. 58, 215.

Moors, P. F. k. van 1862, dl. 89, blz. 215.

Borking, L. H. k. tot 1865, dl. 94, blz. 59.

Oort, G. C. van /'. van 1865, dl. 94, blz. 59.

Frees, J. L. B. />. 1834— 1860, f 28 Sept. 1860, necro-

logie, dl. 85, blz. 226.

Kruyff, H. A. Th. H. de k. van 1867, dl. 99, blz. 315.

Geenen, J. k. van 1868, dl. 100, blz. 180.

Geloof, Hoop en Liefde.

Kerkwijding 9 Febr. 1820, dl. 4, blz. 141— 143.

Houten, Chr. C. van k. tot 1821, dl. 8, blz. 97.

Bramink, F. A. k. tot 1826, dl. 18, blz. 89.

Warmerdam, C. k. 1837— 1838, f 16 Febr. 183S, dl. 40,

blz. 203.
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Zeyl, J. P. J. van k. 1837— 1844, dl. 38, blz. 104, dl. 53,

blz. 166.

Groot, B. de k. 1838— 1843, dl. 40, blz. 251, dl. 50,

blz. 294.

Husing, J. W. /'. van 1843, dl. 50, blz. 294.

Lugt, G. A. van der /. 181 1— 1851, rustend gcw.,

f 28 Sept. 1855, bijna 80 jaar, dl. 66, blz. 312,

dl. 75, blz. 228.

Viering van het zilveren feest der kerkwijding,

Febr. 1845, dl. 54, blz. 149— 150.

Termaat, C. T. k. van 1846, dl. 56, blz. 191.

Broeke, J. S. G. k. 1847— 1851, dl. 59, blz. 185, dl. 67,

blz. 209.

Toorenent, J. /. 1851— 1855, rustend gew., i 9 T)cc.

1858 te Baarn, dl. 66, blz. 312, dl. 82, blz. 48.

Görtz, P. J. k. van 1852, dl. 69, blz. 194.

Steins Bisschop, N. J. A. /. 185,5—1859, dl. 82,

blz. 93.

Leunen, II. van />. van 1859, dl, 82, blz. 92.

Brinkman, B. H. k. van 1863, dl. 91, blz. 296.

Staas, D. X'. tot 1865, dl. 94, blz. 59.

Ilertum, H. W. J. van k. 1865— 1866, dl. 94, blz. 59,

dl. 97, blz. 48.

Rock, J. G. k. van 1866, dl. 97, blz. 48.

Nispen tot Sevenaer, H.C.J.M, van k. van 1867, dl. 99,

blz. 315.

Heintje Iloeksteeg,

Hofman, B. k. tot 18 18, dl. i, blz. 99.

Splithof, J.
/. tot 1824, dl. 12, blz. 180.

Naayers, A. B. X'. 1835— 1839, dl. 35, blz. 279,

dl. 44, blz. 60.

Barenbrug, G. H. /. 18 16— 1836, t 8 Jan. 1836, 51 jaar

priester, oud 75 jaar, dl. 36, blz. 154—155.
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Steenwijk, M. A. van /. 1836— 1853, f 30 Juli 1853,

dl. 36, blz. 155, dl. 71, blz. 149.

Verheyen, F. A. E. k. van 1839, dl. 44, blz. 60.

Gastel, N. van k. 1842— 1843, dl. 49, blz. 215, dl. 51,

blz. 171.

Poorter, A. H. J. de k. 1843— 1843, dl. 51, blz. 112,

dl. 51, blz. 171.

Albers, G. F. k. van 1843, dl. 51, blz. 170.

Debets, J. ^.1847— 1848, dl. 59, blz. 185, dl. 62,

blz. 58.

Rigters, H. F. k. van 1848, dl. 61, blz. 263.

Lith, H. F. van k. 1848— 1849, dl. 62, blz. 58, dl. 63,

blz. 54.

Haanraads, F. J. /. 1853— 1855, dl. 71, blz. 203, dl. 76,

blz. 145.

Jong, E. de /. van 1855, dl. 76, blz. 145.

Kerlen, H. k. tot 1855, dl. 76, blz. 145.

Spoorman, H. L. k. 1861— 1865, dl. 87, blz. 196.

Leeuwen, J. W. van k. 1860—1866, dl. 85, blz. 116,

dl, 97, blz, 48,

Etten, F, J. P. van k. 1860 -1861, dl. 85, blz. 175,

dl. 87, blz. 196,

Heyden, J, P. M. van der k. tot 1866, dl. 97, blz. 211.

Gompertz, L. P, A, k. van 1866, dl. 97, blz. 211.

S, Bern ardus-Gesticht.

Eerste steenlegging, i Juli 1842, dl. 49, blz. 86.

Dam, I, J, ten /. tot 1848, dl, 61, blz, 45.

Mehler, W. F. A. /. van 1848, dl, 61, blz, 45.

Jongen s-W e e s h u i s,

Brussel, J. Th. van /. 1836— 1842, dl. 37, blz. 219,

dl. 49, blz. 47,



155

Lans, J. B. /. van 1842, dl. 49, blz. 47.

Marinkelle, F. M. /. 1842— 1846, dl. 49, blz. 215,

dl. 58, blz. 44.

Born, J. H. van /. van 1846, dl. 58, blz. 98.

Akker, J. A. van den r. tot 1862, dl. 88, blz. 104.

Kampen, W. J. van r. van 1S62, dl. 88, blz. 104.

St. Jacobs- Gesticht.

Hertum, H. W. J. van r. van 1866, dl. 97, blz. 48.

Het V r e d e-d u i f j e.

Brouwer, H. E./. 181 1— 1818, f 19 April 1818, necro-

logie, dl. I, blz. 63.

Gerteler, H. J. /. 181 8— 1841, f 13 Febr. 184 1,69 jaar

oud, necrologie, dl. i, blz. 63, dl. 46, blz. 144,

191— 192.

Braak, J. C. van den k. tot 1819, dl. 2, blz. 270.

Bongaerts, G. G. k. tot 1827, dl. 20, blz. 51.

Neff, J. Th. de k. 1827- 1833, dl. 20, blz. 51, dl. 31,

bl. 239.

Dijk, P. van k. tot 1825, dl. 15, blz. 231.

Maaseland, J. G. van k. 1833— 1840, dl. 44, blz. 211.

Maaseland, W. P. van k. 1840— 1846, dl. 44, blz. 211,

dl. 56, blz. 191.

Fakkers, P. k. dl. 56, blz. 191.

Grijskamp, W. k. van 1846, dl. 56, blz. 191.

Bots, J. k. 1852—1856, dl. 69, blz. 194, dl. 76, blz. 241.

Schluter, H. k. van 1856, dl. 76, blz. 241.

Wennen, F. H. M. k. van 1862, dl. 88, blz. 253.

Honig, G. G. k. 1862— 1863, dl. 88, blz. 253, dl. 91,

blz. 246.

Verstraten, H. k. tot 1862, dl. 89, blz. 264.

Karsten, J. /^.m862— 1868, dl. 89, blz. 264, dl. ioi,blz. 94.
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S. I g n a t i u s.

Awater, H. k. tot 1819, dl, 2, blz. 225.

Inwijding van »De Zaaier* den 306" Mei 1837,

dl. 39, blz. 37.

Tol, Fr. t 2 Febr. 1849, dl. 62, blz. 160.

Wolk, A. van der /'. tot 1854, dl. 74, blz. 120.

Koedijk. F. X. k. van 1854, f 24 Dec, 1860, oud 62

jaar, dl. 74, blz. 120, dl. 86, blz. 55.

Kriek, C. A. k. f 4 April 1856, dl. 76, blz. 242.

Weetink, A. A. k. van 1866, dl. 97, blz, 212.

Peese Binkhorst, G. A. J. k. tot 1866, dl. 97, blz. 212.

B ij k e r k : H. Franc, X a v e r i u s.

Sleegers, P. k. tot 1&54, waarna hij benoemd werd tot

prof. in het Aartsbisd. Utrecht, dl. 74, blz. 120.

Smits, J. k. van 1854, dl. 74, blz, 120.

Maagdenhuis.

Cramer, J. J. /. en aartspr., f 9 Maart 1824, dl. i,

blz. 28— 29, dl. 12, blz. 176, 221.

Mali. A, H. /. 1824— 1845, t 23 April 1845, dl. 12,

blz, 368, dl. 54, blz. 306.

Brinkman, J. k. tot 1824, dl. 12, blz. 368.

Bosch, J, van den k. tot 1827, dl, 18, blz, 89.

Gent, J. van k. tot 1833, dl, 31, blz. 239.

Heemskerk, G. k. 1833— 1839, dl. 31, blz. 239, dl. 44,

blz. 60.

Mols, C. A. /'. 1833— 1842, dl. 49, blz, 47.

Rooyen, A. Th, van k. van 1839, dl. 44, blz. 60.

Schuyt, G. W. k. 1842— 1849, dl. 49, blz. 334, dl. 62,

blz. 105.

Cornelissen, B. K, k. van 1845, dl. 54, blz. 159,

Brinkman, J. /. van 1845, dl. 54, blz. 306.
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Korff. J. S. k. 1849— 1850, dl. 62. blz. 105, dl. 66, blz. 54.

Winkelhagen, J. W. C. /•. van 1850, dl. 66, blz. 54.

Schuyt, G. W. r. van 1867, dl. 98, blz. 238.

M o s e s en A il r o n.

Winders, J. Viert zijn gouden priesterfeest, dl. i, blz. 99.

Deliën, H. /. r 27 Jan. 1832, begr. te Megen, dl. 28,

blz. 162, dl. 30, blz. 49— 50.

Sparmakering, Fr. X. ass. 1832— 1834, dl. 28, blz. 211,

dl. 33, blz. 306.

Reydt, A. van der /. 1832, f 27 April 1832, sinds 1804

in die Statie werkzaam, dl. 28, blz. 302.

Giessen, J. van /. van 1832, dl. 30, blz. 50.

Eyken, J. van /•. dl. 31, blz. 132— 133.

Taverne, N. F. k. van 1850, dl. 65, blz, 1.54.

Mensing, F. H. k. 1850— 185 i, dl. 65, blz. 208, dl. 66,

blz. 312.

Oosterling, L. k. tot 1853, dl. 72, blz. 102,

Sommerdijk, A. k. van 1853, dl. 72, blz. 102.

Hofland, A. /. t 24 Maart 1854, dl. 72, blz. 286.

Balthazar, A. M. des. van 1854, dl. 72, blz. 286.

Meurs, A. X. van k. tot 1856. dl. 76, blz. 242.

Mesenig, J. H. C. ass. tot 1865, f i Jan. 1865, oud 54

jaar, dl. 94, blz. 60.

Pro memorie.

De Lieve Wouwe kerk op de Keizersgracht,

dl. 74, blz. 1 17— 1 18.

Vroom, C. de, O. F. M., 1673, dl. 86, blz. 275.

Het voormalige Tertiaris-klooster der H. Clara,

dl. 83, blz. 71, 189.

Biesten, Hendrik van, O. F. AI., dl. 86,

blz. 2O6, 268.

Connick, Simon de, O.F.M., 1642, dl. 86, blz. 268.
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Loncke, Joês, f 2$ Mei 1859, S. J., oud 73 jaar, dl. 82,

blz. 316.

Canoy, F. J. H. f 23 Juli 1859, Redempt., oud 31 jaar,

dl. 83, blz, 102.

Sanders, G. E. J. | 4 Dec. 1859, S.J., oud 75 jaar,

dl. 83, blz. 318.

Avvater, H, f 15 Mei 1863, rustend pastoor, oud bijna

74 jaar, dl. 90, blz. 214.

Peeters, P. f 8 Jan. 1862, oud 83 jaar, dl. 88, blz. 56.
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IV.

Decanaat Beverwijk.

Akersloot.

Bakhaus, J. H./. 1816— 1820 f 10 Juli 1820, dl. 5,blz. 92.

Baters, J. /. 1820— 1838, dl. 5, blz. 135, dl. 41, blz. 258.

Isink, H. /. 1838— 1865, t 15 Oct. 1865, dl. 41, blz.

306, dl. 95, blz. 191.

Grijskamp, W. /. van 1865, dl. 95, blz. 191.

Assendel ft

Moniers, M. J. /. tot 1826, f 20 Dec. 1826, dl. 18, blz. 89.

Brinkman, J. p. 1827— 1832, dl. 18, blz. 305, dl. 30,

blz. 52.

Klinkman, J, /. 1832— 1851, necrologie, dl. 30, blz. 52,

dl. 66, blz. 156, 209.

Aangevoort, I.. G. W. k. tot 1834, dl. 33, blz. 152.

Woggelum, W. van k. 1834— 1834, dl. 33, blz. 152, 260.

Terstappen, A. k. 1834— 1836, dl. 33, blz. 312, dl. 36,

blz. 47.

Maaseland, W. P. van ass. 1836— 1836, dl. 36, blz. 47, 202.

Zeyl, J. P. J. van ass. 1836— 1837, dl. 37, blz. 219,

dl. 38, blz. 104.

Bosch, G. van den ass. 1837— 1838, dl. 38, blz. 156,

dl. 41, blz. 306.

Heyden, W. van der k. 1838— 1839, dl. 41, blz. 306,

dl. 43, blz. 277.

Es, G. v^ ass. 1839— 1839, dl. 43, blz. 330, dl. 44, blz. 164.

Houtman, M. F. k. 1839— 1840, dl. 44, blz. 164, 321.

Campenhout, J. van k. 1840— 1841, dl. 44, blz. 321,

dl. 46, blz. 144.

Blom, C. k. 1841— 1842, dl. 46, blz. 144, dl. 49,

blz. 334-
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Schrijvers, J. Th. II. /'. van 1843, dl. 50, b!z. 344.

Vredeveld, N. k. tot 1851, dh 66, blz. 212.

Moor, Th. van der /. 1851— 1858, dl. 66, blz. 261,

dl. 80, blz. 243.

Schie, A. B. van k. van 1851, dl. 67, blz. 52.

Eekels, C. V. k. 1852— 1852, y 4 Oct. 1852, geb. te

Hedikhuizen bij Heusden, dl. 69, blz. 235— 236.

Malingré, P. C. Th. /-. 1852— 1853, dl. 69, blz. 247,

dl. 71, blz. 203.

Staveren, C. van k. van 1853, dl. 71, blz. 203.

Korff, J. S. />. 1858—1864 t 27 Dec. 1864, oud 42 jaar,

dl. 80, bl. 289, dl. 93, blz. 294.

Koopman, J. k. van 1859, dl. 83, blz. 202.

Nieuwenhoven, J. k. 1861— 1862, dl. 87, blz. 196, dl. 89,

blz. 264.

Vrolijk, J. k. van 1862, dl. 89, blz. 264.

Taverne, N. F. p. van 1865, dl. 94, blz. 56.

Oly, N. ass. 1865— 1865, dl. 95, blz. 191.

Bever \v ij k.

Vernooy, J. B. /. 18 16— 181 9, f 17 Mei 18 19, dl. 2,

blz. 270.

Doorenwaard, W. /. van 18 19, dl. 3, blz. 52.

Delmotte, J. J. /. tot 1827, dl. 18, blz. 305.

Tomas, A. A. /. van 1827, dl. 18, blz. 305.

Bergman, G. k. tot 1835, dl. 35, blz. 279.

Deyl, Th. v. k. 1835— 1837, dl. 35. blz. 327, dl. 39,

blz. 151— 152.

Waayer, J. H. de /-. 1837—1838, dl. 39, blz. 152, dl.

40, blz. 152.

Schagt, P. k. 1838— 1840, dl. 41, blz. 306, dl. 45,

blz. 95.

Heyden, W. van der k. 1840 — 1842, dl. 45, blz. 307,

dl. 48, blz. 157.
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Houten, W. van /. 1830— 1851, sinds 1845 landdeken

van Kennemerland, f 13 Sept. 1851, necrologie,

dl. 55, blz. 225, dl. 67, blz. 204— 205.

Inwijding der nieuwe kerk, Aug. 1841, dl. 47,

blz. 149—153.

Boom, H. C. van den k. van 1842, dl. 48, blz. 206.

Inwijding van het kerkhof, Juni 1842, dl. 49,

blz. 86—87.

Lazaar, J. A. k. 1844— 1846, dl. 53, blz. 275, dl. 56,

blz. 191.

Smit, W. k. 1846— 1846, dl. 56, blz. 191, dl. 57, blz. 261.

Terpoorten, J. A, k. tot 1847, dl. 58, blz. 323.

Lazaar, J. A. k. 1847— 1847, ^^- 5^- blz. 323, dl. 59,

blz. 118.

Laar, C. J. van der k. 1847— 1B52, dl. 59, blz. 185,

dl. 68, blz. 210.

Groot, B. de /. van 1851, dl. 67, blz. 337, dl. 81,

blz. 192.

Elzen, H. A. C. k. 1859— 1862, dl. 83, blz. 261, dl. 89,

blz. 215.

Bruystens, J. J. k. van 1862, dl, 89, blz. 215.

Nispen tot Sevenaer, H. C. J. M, van k. 1863— 1867,

dl. 91, blz. 246, dl. 99, blz. 315.

Gallenkamp, J. P. k. van 1867, dl. 99, blz. 315.

Castricum.

Piepers, J. B. /. tot 1825, f 1825, dl. 14, blz. 200.

Ruigrok van der Werven, G. /. 1825— 1843, rustend

gcw., ï 1849, dl. 52, blz. 149, dl. 64, blz. 62.

Aleeuwsen, II. J. k. van 1843 met recht van opvolging,

dl. 52, blz. 149.

Meeuwsen, H. J. /. van 1843, dl. 52, blz. 149.

Inwijding der kerk, Sept. 1858, dl. 81, blz.

192— 193-

II
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Kleyn, M. J.. Th. uss. tot 1866, dl. 96, blz. 20:!.

Roelvink, J. B. l\ ass. van 1866, dl. 96, blz. 202.

H ee mskerk.

Deventer, W. B. van k. tot 1834, dl. 32, blz. 302.

Bruis, A. /c'. 1834— 1835, dl. 32, blz. 302, dl. 35,

blz. 172.

Schinkenboom, H. ^. 1835— 1837, d'- 35> blz. 172, dl. 38,

blz. 215.

Rest, P. S. van k. van 1837, dl. 38, blz. 215.

Wijk, H. G. van k. 1837— 1^3^' ^^- 39' blz. 200, dl. 40,

blz. 299.

Zanders, H. J. k. 1838— 1838, dl. 40, blz. 299. dl. 41,

blz. 306.

Wijk, H. G. van /c. 1838—1842, dl. 41, blz. 306, dl. 49,

blz. 334.

Kok, H. p. tot 1842, ï 1842, dl. 49, blz. 334.

Wijk, H. G. van /, van 1842, dl. 49, blz. 334.

Krommenie.

Strengers, G. J. /. tot 1827, dl. 18, blz. 305.

Heymolen, J. F./. 1827— 1835 t 1835 te 's-Gravenhage,

oud 42 jaar, dl. 35, blz. 279.

Bergman, G. p. 1835— 1843, dl. 35, blz. 279, dl. 50,

blz. 230.

Schut, J. />. 1843— 185 1, dl. 50, blz. 230, dl. 66,

blz. 212.

Hendriks, J. W. /. 1851— 18Ó3, dl. 66, blz. 212, dl. 91,

blz. 296.

Houtman, Th. L. F. ass. tot 1852, dl. 69, blz. 247. In-

wijding der nieuwe kerk, Febr. 1854, dl. 72,

blz. 209— 210.

Canters, J. B. /.van 18Ó3, dl. 91, blz. 296.
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Li mm en.

Diepenbroek, J. /. tot 1831, t 23 Oct. 1831, dl. 28,

blz. 59.

Kriek, J. P. /. van 1831, dl. 28, blz. 59.

Koemans, J. H. ass. tot 1835, dl. 35, blz. 172.

Schmedding, F. F. k. 1835— 1^37. dl. 38, blz. 156.

Isink, H. /. 1837— 1838, dl. 38, blz. 104, dl. 41,

blz. 306.

Schmedding, F. F. /. 1838— 1868, ï 13 Sept. 1868, oud

64 jaar, dl. 42, blz. 49, dl. loi, blz. 96.

Inwijding van het kerkhof, Juni 1845, dl. 55, blz. 44.

Scholte, L. p. van 1868, dl. loi. blz. 94.

Westeinde, J. van 't ass. van 186S, dl. loi, blz. 94.

Uitgeest.

Speet, Th. /. tot 1822, y 24 Sept. 1822, dl. 83, blz. 49.

Meegen, J. A. van /. 1823— 1860, rustend gew., dl. 81,

blz. 192, dl. 83, blz. 48, dl. 85, blz. 116.

Over den bouw en de inwijding der nieuwe

kerk, dl. 30, blz. 96—97, dl. 32, blz. 293— 300.

25-jarig bestaan der kerk, 1859, dl. 83, blz. 49.

Duvergé, Fr. B. /. van 1860, dl. 85, blz. 114.

V els en.

Sachs, P. F. R. /. 1817— 1837, f 12 Jan. 1837, dl- 38,

blz. 104.

Leeuwen, C. van /. 1837— 1842, dl. 38, blz. 215, dl. 48,

blz. 157.

Geurs, M. /'. tot 1838, dl. 40, blz. 155.

Rest, P. S. van ass. tot 1838, dl. 40, blz. 155.

Kalkhoven, ]\L J. van X\ 1838— 1840, dl. 40, blz. 203,

dl. 45, blz. 152.

Lans, J. B. ass. 1840— 1841, dl. 46, blz. 42, 255.
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Brussel, J.
'111. van /. 1842— 1843, dl. 49, blz. 47,

dl. 51, blz. 330.

Schut, J. des. van 1Ö42, dl. 49, blz. 47.

Poorter, A. II. J, de ass. 1842— 1843, dl. 49, blz. 47,

dl. 51, blz. 1 12.

Inwijding' van het kerkhof, P'ebr. 1843, dl. 51,

blz. 171.

Poorter, A. H. J. de des. 1843— 1844, dl. 51, blz. 171,

dl. -:)2, blz. 239.

Bekker, J. A. />. 1844— 1853, dl, 52, blz. 239, dl. 71,

blz. 203.

Knoors, J. C. /. van 1853, dl. 71, blz. 203.

Mosmans, W. I.. /. van 1863, dl. 91, blz. 246.

Buuren, B. van k. van 1865; hoofdzakelijk voor de

katholieke Engelschen en Ieren, die zich daar

bevonden wegens de doorgraving van Holland

op zijn smalst, dl. 95, blz. 191.

W ij k aan Zee.

Gesticht in 1846.

Vossen, J. P. /. 1846— 1848, dl. 57, blz. 210, dl. 61,

blz. 198.

Hendriks, J. W. des. 1848— 1851, dl. 61, blz. 198,

dl. 66, blz. 212.

Vredeveld, N. /. 185 1— 1866, f 7 Febr. 1866, oud 62

jaar, dl. 66, blz. 212, dl. 96, blz. 146.

Kleyn, ]\I. L. Th. /. van 1866, dl. 96, blz. 202.

W o rm e r V e e r.

Brouwer, II. E. /. 1795—17915, dl. i, blz. 63.

Sanders, G. J. E. /. tot 1827, dl. 19, blz. 91.

Ivlierlo, J. G. W. van /. 1827— 1S35, dl. 19, blz. 91,

dl. 35, blz. 59.

Gram, L. ass. van 1835, dl. 35, blz. 59.
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Brand, G. ass. van 1835, dl. 35, blz. 120.

Kortjanse, J. p. 1835— 1847, f 12 Maart 1847, necro-

logie, dl. 35, blz. 172, dl. 58, blz. 202— 203.

Terpoorten, J. A. ass. van 1843, dl. 50, blz. 230.

Rooyen, A. T. van /. 1847— 1861, dl. 58, blz. 207,

dl. 87, blz. 195.

Horst, J. J. van der /. 1 861— 1866, dl. 87, blz. 196,

dl. 97, blz. 316.

Heuvel, F. H. van den /. van 1866, dl. 97, blz. 316.



i66

V.

Decanaat Delft

Bergschenhoek.

Gulick, A. van /. tot 1824, f 1832 te Haastrecht, dl. 30,

blz. 51.

Kropmans, H. F. /. tot 1826, f 22 Sept. 1826, dl. 17,

blz. 251.

Elshoudt, A. C. van den /. tot 1840, dl. 45, blz. 95.

Bruis, A. /. 1840^1851, t 15 Jan. 1851, necrologie,

dl. 45, blz. 95, dl. 66, blz. 96.

Schut, J. / van 18,51, dl. 66, blz. 212.

Eversteyn, J. A. k. tot 1851, dl. 66, blz. 262.

Berkel.

Awater, H. /. van 1819, dl. 2, blz. 225.

Vroomans, P. J. /. 1826— 1832, dl. 17, blz. 251, dl. 30,

blz. 49.

Sanders van Wel, C. /. 1832— 1838. t 13 Juli

1838, oud 36 jaar, dl. 30, blz. 100, dl. 41,

blz. 100.

Fick, J. F. /. 1838—1863, rustend gew., dl. 41, blz. 148,

dl, 90, blz. 164.

Rijn, M. van /. van 1863, dl. 90, blz. 164.

B 1 e i s w ij k.

Gesticht in 1852; geschiedenis der stichting.

Schuyt, G. W. /. 1852—1867, dl. 68, blz. 160, dl. 98,

blz. 238. Inwijding der kerk, Maart 1855, dl. 75,

blz. 102.

Masker, P. F. /. van 1867, dl. 98, blz. 238.
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Delft (S. Hippolytus.)

Het 25 jarig bestaan der kerk op de Brabantsche

Turfmarkt, dl. 6, bl. 239.

Boxselt, H. J. van /. tot 1823, t 18 Aug. 1823, dl. 11,

blz. 140.

Vlaanderen, P. J. van k. tot 1832, dl. 30, blz. 52, dl.

69, blz. 285.

Groot, B. de k. van 1833, dl. 31, blz. 239.

Woggelum, W. van k. tot 1835, dl. 35, blz. 120.

Gram, L. k. 1835— 1840, dl. 44, blz. 260.

Zeyl, J. P. J. van k. van 1836, dl. 37, blz. 219.

Gijn, H. van der y^. 1840 -1843, dl. 44, blz. 260, dl. 50, blz. 1 19.

Born, H. J. van k. 1843— 1844, dl. 50, blz. 119, dl. 53,

blz. 332.

Schluter, Fr. Th. /. 1823— 1843, i 14 Oct. 1843, necro-

logie, dl. 51, blz. 328—330.

Brussel, J. Th. van /. 1843—1868 rustend gew., dl. 51,

blz. 330, dl. 100, blz. 180.

Pelgrom van Enghuizen, C. II. /. 1844— 1848, dl. 53,

blz. 332, dl. 61, blz. 45.

Bakker, L. T.k. 1848— 1848, dl. 61, blz. 3 19, dl. 62, blz. 58.

Laar, C. J. van der /•. 1 848—1 848, dl. 6
1

, blz. 3 1
9, dl. 62,

blz. ,58.

Debets, J. k. van 1848, dl. 62, blz. 58.

Wissen, L. van k. 1 849— 1851, dl. 62, blz. 2
1 5, dl. 66, blz. 261.

Swinkels, A. M. C. J. k. van 1851, dl. 66, bl. 261.

De kruisweg-staties van 1852, dl. 69, blz. 234— 235.

Bernsen, M. k. tot 1860, dl. 84, blz. 329.

Koekhoven, J.
/'. 1860—1863, dl. 84, blz. 329, dl. 91,

blz. 246.

Etten, E. J. P. van k. tot 1860, dl. 85, blz. 175.

Ferrier, E. k. 1860— 1862, f 26 Sept. 1862, dl. 85,

blz. 175, dl. 8g, blz. 215.
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Gompertz, L. P. A. k. 1862— 1866, dl. 89, blz. 215,

dl. 97, blz. 211.

Nabbeveld, J. L. A. k. 1863—1865, dl. 91, blz. 246,

dl. 95, blz. 94.

Corbière, A. A. k. van 1865, dl. 95, blz. 94.

Velden, J. H. van der k. van 1866, dl. 97, blz. 211.

Oorte. Ph. W. van /. van 1868, dl. 100, blz. 180.

St. José f.

Wennekers, P. J. /. viert 13 Juli 1853 het gouden feest

zijner professie, deken van Delft, f ^ Mei 1854,

47 jaar priester, 38 jaar pastoor, dl. 71, blz.

100— 103, dl. 72, blz. 288.

Lambertz, C. J. k. tot 1854, dl. 74, blz. 120.

Derks, J. M. k. 1855— 1865, dl. 74, blz. 370, dl. 95, blz. 190.

Verschuure, J. W. /. tot 1856, t 17 Maart 1856, oud

44 jaar, dl. 76, blz. 194.

Meurs, A. N. van /. van 1856, dl. 76, blz. 242.

Berlo, ïh. van k. van 1865, dl. 95, blz. 190.

Vogel, J. P. H. k. 1866— 1866, dl. 96, blz. 202, 313.

Hamer, J. P, H. k. van 1866, dl. 96, blz. 313.

Eycken, J. M. A. k. van 1867, dl. 98, blz. 119.

Verniel, W. k. 1867— 1868, dl. 98, blz. 119, dl. 100,

blz. iSo.

Gerritsen, M. K. k. van 1868, dl. 100, blz. 180.

Pro memorie.

Boontjes, J. k. tot 1818, dl. i, blz. 98.

Het voormalige observantenklooster te Delft,

dl. 83, blz. 299—304.

Isaac van der Mey, O. F. M. 1650, f 7 Juni

1656, dl. 87, blz. 32.

Stephanus Luyck, 1703, dl. 86, blz. 278.

Petrus Moes, O. F. M. tot 1650, dl. 87, blz. 32.
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Maasland.

Klinkman, H. /. tot 1832, dl. 30, blz. 52.

Jehée, J. B. /. 1832— 1842, f 1842, dl. 30, blz. 52,

dl. 43, blz. 40, dl. 49, blz. 334. Inwijding der

kerk, Juni 1839, dl. 43, blz. 41^42.

AangeV'Oort, L. G. W. /. van 1842, dl. 49, blz. 334.

Wiegman, J. /. 1846— 1858, f 18 Juni 1858, oud 50

jaar, dl. 56, blz. 143, dl. 81, blz. 88.

Wiegman, G. J. ass. 1866— 1867, dl. 97, blz. 212, dl. 99,

blz. 315.

Bongaerts, J. G. ^. van 1867, dl. 99, blz. 315.

Maaseland, W. P. van /. van 1858, dl. 81, blz. 88,

dl. 85, blz. 271.

Maassluis.

Hoeven, E. P. van der/. 18 16— 1838, priester gewijd

te Utrecht in 1794, rustend' geworden 1838, f

3 Nov. 1839, dl. 3, blz. 241, dl. 41, blz. 306,

dl. 43, blz. 40, 315—316. Inwijding van het kerk-

hof, dl. 9, blz. 84.

Haanraads, F. J. /. 1838— 1843, dl. 41, blz. 306, dl. 51,

blz. 343.

Naber, A. /. van 1843, dl. 51, blz. 343, dl. 79, blz. 44.

P 3' n a c k e r.

Tielen, J. J. /. priester gewijd te Utrecht in 1794, dl. 3,

blz. 242.

Esman, Fl. /. 1828— 1845, f ^4 Nov. 1845, dl. 56, blz.

45, dl. 63, blz. 164.

Seegers, P. J. ass. 1843— 1843, dl. 50, blz. 230, dl. 51,

blz. 112.

Snickers, P. M. ass. 1843— 1843, dl. 51, bl. 112, dl. 52,

blz. 149.

Marck, J. H. van der ass. van 1843, dl. 52, blz. 149.



Roekes, H. P. /'. tot 1S45, dl. 56, blz. 45.

Vlaanderen, P. J. van /. van 1845, geb. te Rotterdam,

20 Nov. 1799, priester gewijd te Munster 17

Xov. 1827, kapelaan te Soeterwoude, Velsen en

Delft tot 1832, pastoor te Philippine 17 Nov.

1832, te Aarlanderveen 19 Maart 1835, Beem-

ster 25 Maart 1843, Pynacker 11 Dec. 1845,

viert zijn zilveren priesterfeest 1852: dl. 56, blz.

45, dl. 63, blz. 164, dl. 69, blz. 285— 286, dl. 70,

blz. 40—41.

Over het verfraaide kerkgebouw: dl. 65, blz. 325.

Schipluiden.

Inwijding van het kerkhof, Aug. 1822, dl. 9,

blz. 176.

Inwijding der kerk, Oct. 1840, dl. 45, blz. 238—241,

dl. 73, blz. 170— 171, dl. 77, blz. 242.

Nelemans, A. /. i«ii — 1847, '" 22 April 1847, oud

78 jaar, 51 jaar priester, dl. 58, blz. 40—41, 264.

Terpoorten, J. A. /e. tot 1846, dl. 56, blz. 191.

Heyningen, H. v. k. 1846— 1847, dl. 56, blz. 191, dl. 59,

blz. 53.

Me3^den, H. van der /. van 1847, ^1. 58, blz. 323.

Heesel, P. van O. F. M. dl. 83, blz. 128—130.

Deyl, H. Th. van k. tot 1860, dl. 84, blz. 329.

Karsten, J. k. tot 1862, dl. 88, blz. 254.

Hugten, P. van k. 1862— 1863, dl. 88, blz. 253, dl. 91,

blz. 247.

Polder, W. van der k. van 1863, dl. 91, blz. 246.
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VI.

Decanaat Gouda.

Boskoop.

Stichting in 1866,

Heyden, J. P. M. van der /. 1866, dl. gj, blz. 211.

Gouda.

Gallenkamp, H. J.
/-. tot iSiS, dl. i, blz. 28.

Teruggave der S. Catharinakcrk, dl. i, blz. 64.

Militaire requiem, dl. 4, blz. 143— 144.

Sem, J. F. /. tot 1820, dl. 6, blz. 45.

Pauls, J. J. /. 1820— 1835, dl. 6, blz. 96, dl. 35,

blz. 226.

Tomas, A. A. /. 1835— 1841, landdeken van Schie-

land, dl. 3,5, blz. 279, dl. 46, blz. 311.

Heyningen, H. van /•, 1840— 184.], dl. 4,5, blz. 95, dl.

53. blz. 332.

Mierlo, J. G. W. van /. 1 84 1— 1848, t 1848, landdeken

van Schieland, dl. 47, blz. 51, dl. 61, blz. 4,5.

Hurk, W. van den /c. 1844—1845, dl. 53, blz. 332, dl.

55. blz. 49.

Schuurkamp, A. F. X'. 1845— 1847, dl. 5,5, blz. 49, dl.

59, blz. 53.

Wardenberg, J. A. Th. i\ 1847— 1848, dl. 59, blz. 53,

dl. 60, blz. 328.

Vlasselaar, H. Th. van /c. van 1848, dl. 60,

blz. 328.

Toorenent, J. /. 1848— 1851, dl. 61, blz. 45, dl. 66,

blz. 312.

Luytelaar, van de k. van 1849, ^^- ^^> blz- 267.

Bruyn, ( i. de /. van 1851, dl. 66, blz. 312.

Terstappen, A. X'. tot 1854, dl. 72, blz. 286.
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Ridders, P. /. 1854—1^54, dl. 72, blz. 286, dl. 73,

blz. 295.

Deyl, H. Th. van /-. 1S54— 1855, dl. 73, blz. 295, dl. 75,

blz. 227.

Houten, A. J. van /-. van 1855, dl. 75, blz. 227.

ïachi, A. H. k. tot 1861, dl. 87, blz. 196.

Sloots, H. L. /'. van 1861, dl. 87, blz. 196.

S. José f (Franciscanen.)

Hoek, \V. van /. f te Helmond, dl. 28, bl. 58.

Eycken, J. van /. f 13 Aug. 1833, dl. 31, blz.

132— 133-

Schepers, C. /. t 1839, dl. 42, blz. 290.

Borsten, J. /. van 1839, dl. 42, blz. 290.

Bouten, H. J. A. /-. 1853--1854, dl. 72, blz. 102, dl. 74,

blz. 120.

Sommerdijk, A. k. tot 1853, dl. 72, blz. 102.

Lambertz, C. J.
/'. van 1854, dl. 74, blz. 120.

Lieshout, J. van k. van 1859, dl. 84, blz. 54.

Veer, J. H. A. de k tot 1859, dl. 84, blz. 54.

Klijn, A. J. k. van 1862, dl. 89, blz. 264.

Lucassen. R. Th. H. /. van 1866, dl. 97, blz. 212.

Koemans, W. k. tot 1S66, dl. 97, blz, 212.

Haastrecht.

Herfkens, M. /. tot 18 18, \ i\ Dec. 18 18, dl. 2, blz. 69.

Freney, M. p. 1819— 1822, f 1822, dl. 3, blz. 52, dl. 9,

blz. 131.

Jonkman, G. /. 1822— 183 1, f 18 April 1831, dl. 9,

blz. 232, dl. 28, blz. 58.

Brouwer, P. /. 1 831— 1852. f Mei 1852, dl. 28, blz. 58,

dl. 69, blz. 194.

Grootwede, M. van k. tot 1838, dl. 40, blz. 155.

Bemmel, A. J. van k, tot 1847, dl. 59, blz. 294.
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Everdingen, A. van k. van 1847, dl. 59, blz. 294.

Ceurvorst, F. P. J. k. 1849— 1852, dl. 63, blz. 360,

dl. 69, blz. 195.

Wildt, J. de /. van 1852, dl. 69, blz. 194.

Inwijding der kerk, Juli 1855, dl. 75, blz. 104— 106.

Over de verfraaiing der kerk, dl. 77, blz, 92— 93.

Brief van ingezetenen van Haastrecht aan den

Franciscaan Nicolaas Schoonliouwen, Missio-

naris te Gouda, om »een priester van sijn

orden«, dl. 82, blz. 252.

Brief waarin de »kerckmeesters van Haastrechte

aan Bonaventura van den Dycke hunne dank-

baarheid getuigen, dl. 82, blz. 253.

Heyden, J. P. M. van der /•. tot 1859, dl. 83, blz. 153.

Honig, G. G, /•. van 1859, dl. 83, blz. 153.

Trosée, J. A. /•. tot 1862, dl. 89, blz. 264.

Vermeulen, J. k. 1862— 1866, dl. 89, blz. 264, dl. 96,

blz. 313.

Wolkemeijer, H. /. tot 18Ó6, f 7 Mei 1866, oud 64

jaar, dl. 96, blz. 314.

Bernsen, M. /. van 1S66, dl. 96, blz. 312.

Plaatselijke geschiedenis, dl. 81, blz. 290— 291.

Moordrecht.

Reysen, J. J. van /. tot 1838, dl. 40, blz. 299.

Groen, J. J. /. 1838— 1848, f 29 Dec. 1848, dl. 40,

blz. 299, dl. 62, blz. 98.

Blom, C. ass. tot 1838, dl. 41, blz. 306.

IJzermans, J. M. ass. 1838— 1839. dl. 41, blz. 306,

dl. 42, blz. 99.

Feijen, A. /. 1849, dl. 62, blz. 161— 162.

Inwijding van het kerkhof, Oct. 1852, dl. 69,

blz. 238—239.
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O u d e w a t e r.

Inwijding der kerk, April 1804, dl. 5, blz. 263.

Inwijding van het kerkhof, 24 Oct. 1820, dl. 5,

blz. 173, 263.

Asveld, W. van /•. tot 1851, dl. 67, blz. 104.

Kraay vanger, l\ S. J. k. van 1851, dl. 67, blz. 104.

Florus, C. p. tot 1852, ï Mei 1852, dl. 69, blz. 194.

Schreurs, F. /.van 1852, dl. 69, blz. 194.

Balthazar, A. M. /. tot 1854, dl. 72, blz. 286.

Dierhoff, J. A. /. 1854-1862, dl. 72, blz. 286, dl. 90,

blz. 56.

Burgmeijer, J. J. /. 1862— 1867, dl. 90, blz. 56, dl. 98,

blz. 119.

Hees, W. van /. van 1867, dl. 98, blz. 119.

Raamburg.

Breuker, J. H. k. tot 18 19, dl. 3, blz. 106.

Inbraak, dl. 16, blz. 260.

Hassing, J. Th. /. 1825— 1836. f 6 Febr. 1836, oud

66 jaar, dl. 36, blz. 152— 154.

V/'armerdam, C. k. 1829—1836, dl. 36, blz. 304.

Hoven, P. L. van den /. 1836— 1840, dl. 36, blz. 155,

dl. 45, blz. 95.

Aangevoort, L. G. W. k. 1836— 1837, dl. 36, blz. 304,

dl. 39, blz. 247.

Hoefnagels, J. A. k. 1837— 1837, dl. 39, blz. 249,

dl. 40, blz. 47.

Pronk, G. J, k. 1837— 1839, ^1- 4°, blz. 47, dl. 42, blz. 300.

Blom, C. k. 1839— 1840, dl. 42, blz. 300, dl. 45, blz. 95.

Elshoudt, A. C. van den/. 1840— 1849, f 14 Sept. 1849,

necrologie, dl. 45, blz. 95, dl. 63, blz. 222— 223.

Ploeg, P. van der ass. 1840— 1840, dl. 45, blz. 95, 152.

Boom, H. C. van den ass. 1848— 1848, dl. 60, blz. 328,

dl. 61, blz. 319.



Bongaerts, A. J. />. 1849— 1863, levens-schets, dl. 63,

blz. 300, dl. 83, blz. igg— 200, dl. go, blz. 164.

Rood, B, A. van 't k. van 1850, dl. 65, blz. 208.

Schie, A. B. van k. tot 185 1, dl. 67, blz. 52.

Broek, M. van den k. 18,51— 1852, dl. 67, blz. 52,

dl. 69, blz. 194.

Levisse, L. J. H. /-. van 1852, dl. 69, blz. 194.

Trosée, J. A. k. van 1854, dl. 73, blz. 293.

Over het in 1855 aangekochte orgel, dl. 75,

blz. 273—274.

Kerlen, H. /. van 1863, dl. 90, blz. 164.

Rijn, A. L. van /-. van 1865, dl. 95, blz. 191.

Schoonhoven.

Freney, M. /. tot i8ig, dl. 3, blz. 52.

Dam, G. van />. 1S19— 1826, dl. 3, blz. ,52, dl. 17,

blz. 148.

Bor, N. A. /. 1826— 1833, rustend gew., dl. 17, blz. 148,

dl. 30, blz. 148, dl. 31, blz. 184.

Wit, P. de /. 1833—1839, dl. 30, blz. 148, dl. 43,

blz. 277.

Wennekendonk. J. G. /. 1S39— 1843, dl. 43, blz. 277,

dl. 50, blz. 175.

Brink, H. ten /. 1843— 185 1, dl. 50, blz. 175, dl. 66,

blz. 262.

Jong, E. de/. 1851— 1855, dl. 66, blz. 262. dl. 76, blz. 145.

Laar, C. J. van der p. van 1855, dl. 76, blz. 145.

\V a d d i n X v e e n.

Stook, Th. /. 18 18—1824, dl- I, blz. 19.

Tersmetten. J. J. /. 1824— 1833, dl. 12, blz. 368, dl. 30,

blz. 192.

Buys, P. /. 1833 -1839, dl. 30, blz. 242— 243, dl. 43,

blz. 100.
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Eulenbach, J. B. /. 1839— 1S44, dl. 43, blz. 100, dl. 52,

blz. 239.

Bach, W. van den /. 1844— 1863, f 4 Xov. 1863, oud

61 jaar, dl. 52, blz. 239, dl. 91, blz. 296.

Hendriks, J. W. /. van 1863, dl. 91, blz, 296.

Horning, H. A. /-. van 1868, dl. loi, blz. 94.

Woerden.

Burg, J. E. van den /». tot 1858, y 11 Juli 1858, necro-

logie, dl. 81, blz, 92— 93, de Tt/'d VZin 29 Juli 1858,

Schaep, A. B. /. tot 1862, dl, 89, blz. 215.

Hamer, J. P. H. k. tot 1866, dl. 96, blz. 313.

Vogel, J. P, H. k. van 1866, dl, 96, blz. 313.

J. C. VAN DER Loos,

Nieuwerkerk a/d, IJsel,



DE STATIE BODEGRAVEN-ZWAMAIERDAM
NA DE REFORMATIE.

De goedgunstige lezer vergunne den schrijver van

dit opstel het volgend woordje vooraf.

Alvorens mijn eigenlijke taak aan te vangen, zou

ik gaarne eenige nadere verklaring geven omtrent

bronnen, waaruit ik bouwstoffen voor mijne verhan-

deling geput heb, en omtrent de wijze, waarop die

bronnen zullen worden aangehaald.

Voor het tijdperk 1626— 1704 heb ik door welwil-

lende bemiddeling van den WelEerw. Pater L. van

Miert S. J., wien ik daarvoor mijn welgemeenden dank

breng, gebruik kunnen maken van losse aanteekcnin-

gen, die Pater van Lommei en anderen gemaakt hebben

uit de Brusselsche archieven en elders verspreide docu-

menten : Daaronder is een uittreksel uit de Synopsis

chronologica Missio7iarioriun S. J. i^g2—1688 collec-

tore Norh. Aerts. s. /. M. S., dat als Bijlage achter

deze verhandeling zal worden gevoegd. De andere

losse aanteekeningen zijn door de verzamelaars niet

geïnventariseerd en gequoteerd, zoodat de plaats waar

men ze vinden kan, niet juist is aan te geven. Bizon-

derheden alzoo, welke over Paters Jezuïeten van het

tijdperk 1614— 1704 zonder bronvermelding door mij

worden opgegeven, moge de lezer beschouwen als

afkomstig uit bovengenoemde losse aanteekeningen, die

wij kunnen noemen : bouwstoffen uit de Orde-Pro-

vincie- of huisarchieven der Sociëteit van Jezus.
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Voor het tijdperk, dat volgt na 1700, vooral voor

de nieuwere tijden, heeft het Parochiaal Archief van

Bodegraven mij talrijke bijzonderheden geleverd. Verwij-

zingen naar deze bron zullen wij kortheidshalve even-

eens nalaten. Wat van de Bodegraafsche Pastoors en

Parochie na 1700 tot op onze dagen zal verhaald

worden, zonder dat daarbij bronnen worden aangege-

ven, is derhalve geput uit het Parochiaal Archief.

De overige geraadpleegde bronnen zullen ter plaatse

genoemd worden. Voor de drie meest voorkomende

zullen wij de volgende afkortingen gebruiken:

Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom

Haarlem : Bijdr. v. H.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom

Utrecht: Arch. v. Utr.

Historie ofte Beschrijving van het Utrechtsche Bis-

dom enz. Te Leiden bij Christiaan Vermey 17 19:

Hist. Utr. Bisd.

En hiermede kunnen wij achter ons woord vooraf

een punt zetten en met ons eigenlijk onderwerp aan-

vangen.

Uit het allereerste tijdvak, nadat de Reformatie had

gezegevierd en in October 1573 de openbare uitoefe-

ning van den R. K. godsdienst in Holland was verbo-

den, heb ik geen andere feiten kunnen opsporen

dan dat in 1592 in de Parochiekerk te Oudewater

begraven is op »den 5^11 regel, het 3e grai Heer Dirck

Taats, pastoir van Bodegraven, i) Dit feit levert stof

voor eene heele reeks vermoedens en gissingen, waar-

mede wij echter niet verder komen dan tot » misschien*

en »waarschijnlijk.« Wij zullen ze daarom laten rusten

') Bijdr. V. H. XXI. 246.
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in vergetelheid en alleen naar voren brengen het ver-

moeden, dat de meeste waarschijnlijkheid voor zich

heeft, n 1. dat de Katholieken van Bodegraven na den

dood van Heer Dirck Taats in 1592 geen eigen inwo-

nenden pastoor meer gehad hebben en zich voor de

verzorging hunner geestelijke belangen moesten be-

helpen met naburige pastoors en doortrekkende mis-

sionarissen. Dit vermoeden wordt zekerheid voor het

tijdperk van 16 14 tot 1643, in welk laatste jaar Bode-

graven weer een inwonenden pastoor kreeg. Gedurende

die jaren hebben verschillende zoowel seculiere als

reguliere priesters van elders geestelijken bijstand ver-

leend aan de Katholieken van Bodegraven. Daaronder

zullen wij verscheidene Jezuieten zien optreden en

ofschoon het niet van dadelijk belang is voor de eigen-

lijke geschiedenis der parochie, zullen wij niettemin

voor zooverre onze aanteekeningen strekken, een korte

levensgeschiedenis dier Jezuieten-paters geven, omdat

wij daardoor dieper inzicht krijgen in de werkzaam-

heid, welke de leden der Sociëteit in die dagen ont-

wikkelden.

Als eerste, bij naam genoemde priester, die zich

over Bodegraven's herderlooze kudde ontfermde, wordt

vermeld de Pater Jezuiet,

NiCOLAAS BORLUYT een uit het Henegouwsche Ques-

noy herkomstige edelman i), geb. 5 April 1584 te Gent

;

Jez. gew. 2 Juli 1603 te Doornik; pr. gewijd 11 Nov.

1612; laatste gelofte 11 Nov. 16 17 f 10 Aug. 1636 te

Luik. — Hij verkeerde als missionaris 16 14— 16 te

Gouda, was vervolgens 4 jaren overste van het Jezuïeten-

college te Brugge, keerde terug om te Leiden werk-

zaam te zijn van 1621— 1626. In laatstgenoemd jaar

1) Bijdr. V. H. III 93.



i8o

werd hij op zijn doortocht te 's Gravenhage gevangen

en na losprijs uit den lande van Holland on W. Friesland

gebannen. Opnieuw trad hij als missionaris op te

Zwolle, tusschen 1627—29 en voorts tusschcn 1629

tot 1636 te Utrecht. Eenige maanden na zijn afscheid

van de Hollandsche missie, overleed hij in dienst der

pestlijders te Luik. i)

Zijne werkzaamheid te Bodegraven valt dus in de

jaren 16 14— 16, toen hij als missionaris te Gouda ver-

toefde en ook naar naburige dorpen uittrok. Ook heeft

zeer waarschijnlijk een wereldsch priester, ofschoon

deze niet bij name genoemd wordt zooals N. Borlu^'t,

de herderlijke bediening te Bodegraven uitgeoefend,

en deze plaats geregeld bezocht. En deze seculiere

priester is dan geweest de toenmalige Pastoor van

Gouda, JoHAN Piek of diens ijverige medehelper,

JOHAN BaSSÜN. 2)

Ik meen dit te mogen afleiden uit het volgend feit.

Herhaaldelijk heeft Pater Borluyt bij den Vicarius

Apost. Ph. Rovenius er op aangedrongen, dat hem

voor Gouda en naburige plaatseii (waaronder wij ook

het door hem bezochte Bodegraven mogen rekenen)

faculteit zou worden gegeven om de sacramenta

pastoralia (Doopsel, Oliesel en Huwelijk) te mogen

bedienen, zonder verplicht te zijn om voor afzonder-

lijke gevallen de toestemming te vragen van den

ordinaris-priester of pastoor der plaats. 3) Nu luidt een

der artikelen van het verdrag, aangegaan 8 Maart

1610 tusschen den Vic. Apost. en den Provinciaal der

Jezuïeten aldus :

»Doch op zodaanige plaatzen daar de Ordinaris

1) Arch. V. Utr, VI 226.

2) Hist. Utr. Bisd. 460—61.

3) Arch. V. Utr. XIV 129.
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» Priester zijn verblijf zelden houdt, zal (de Jezuiet),

»nadat hij verlof van den Priester wien de plaats aan-

»bevolen is eens verkregen heeft, alle de Sakramenten

»daar ter plaatze in het afweezen van gemelden

» Priester mogen bedienen, even eens als of de plaats

>aan niemand aanbevolen vvaar«. i)

Ware dus de Goudsche Pastoor Johan Piek of zijn

medehelper Johan Basson niet ordinaris-priester van

Bodegraven en overige naburige plaatsen geweest, of

hadden zij in die hoedanigheid daar slechts zelden ver-

toefd, dan had Pater Borlu}t ongestoord zijn gang

kunnen gaan en was zijne faculteit-aanvrage voor de

naburige plaatsen overbodig geweest.

En welk gevolg had de aanvrage ? In een schrijven,

tcekenend voor de verhouding tusschen den Yicarius

Apost. en de leden der Sociëteit, en gcdagtcekend »Rot-

terdam 8 Aug. i6i5«, staat eerstgenoemde alsbizondere

gunst en bij wijze van proef, voor plus minus één

jaar, aan P. Borluyt toe »dat hij gedelegeerde macht

»bezitte om in de stad Gouda en naburige plaatsen

»de Sacramenta pastoralia te bedienen, mits hij den

»pastoor naar behooren erkcnnc door zich minstens

» iedere maand bij hem te vervoegen en de namen der

»gedoopten en gehuwden te overhandigen, tenzij

»de pastoor om rechtmatige redenen anders mocht

»oordeelen.« -)

Zoo heeft dan Pater Borluyt in de jaren 1614 — 16

de geestelijke bediening te Bodegraven uitgeoefend,

naar alle waarschijnlijkheid als medehelper en onder-

geschikte van Pastoor Johan Piek of Johan Basson,

die aldaar als ordinaris-priester der plaats, het herder-

lijk ambt bekleedden.

1) Bat. Sacra. Antw. Bij Cristlaan Vermey MüCCXVI Dl. IIT 225.

2) Arch. V. Utr. XIV, 129.



Opvolger van Nic. Borlu}'! te Gouda, was zijn orde-

broeder PE'kRUS Maillart, geb. te Yperen 9 Febr.1585.

Jez. gew. te Doornik 28 Mei 1608, priester gewijd

2ï April 161 2, missionaris te Vianen 16 14— 16.^)

Terwijl hij aldaar vertoefde, ondernam hij in Sept. 1615

met twee zijner orde-broeders en Jonker Everard Bot-

ter en Petrus Gerritsen van Dueren eene reis naar den

Briel, om daar in het geheim opgravingen te doen naar

de overblijfselen der Gorcumsche martelaren. -)

Van Vianen kwam hij naar Gouda, waar hij 1622

werd gevat en in de gevangenis te 's- Gravenhage opgeslo-

ten tot 1624.3) Hij was rector van het Jezuieten-College

Ie 's-Hertogenbosch van Augustus 1625— 28, missio-

naris te Leeuwarden 5 Dec. 1628—Sept. 1630, ver-

volgens te Rotterdam, waar hij ten huize van Heyman

Bick overleed 12 Nov. 1640. Hij werd begraven, vol-

gens de losse aanteekeningen, te Voorschoten, naar

luid eener andere lezing ^) te Voorburg.

Petrus Maillart wordt in de Synopsis vermeld als

Jesuieten-Pater, die te Bodegraven de geestelijke be-

diening heeft uitgeoefend. Ongetwijfeld is dit geweest

tijdens zijn verblijf te Gouda na 1616 tot 1622. In ver-

band hiermede is niet van belang ontbloot, wat de

Descriptio Status van 1622 bericht omtrent Gouda, 5)

Als geestelijken, in die stad verblijf houdende, worden

genoemd: de Pastoor der plaats Petrus Hendriksz, S.

Theol. Lic, de onder-pastoor Egbertus Adamsz, S. Theol.

Bac, Hermannus Vossius, de Pater Jezuiet Petrus

Alaillart, en twee reguliere grijsaards, P. Joannes Cor-

1) Arch. V. Utr. III, 279.

2) Kroueuburg Nederl. Heiligen in later Eeuwen. 3e druk.

Bekker Amsterdam, blz. 112— 113.

•'') Schutjes, Gesch. v. h. Bisdom 's-Hertogenbosch IV, 423.

*) Arch. V. Utr. III, 279.

h) Arch, V. Utr, XX. 363.
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nelisz en P. Cornelis Jansz. Er wordt bijgevoegd: ^zïj

allen werken daar goed en gaan uit naar de naburige

dorpen. t. Hieruit blijkt, dat P. Maillart te Gouda en

omstreken niet het rijk alleen had, maar het deelde

met vijf andere geestelijken, daaronder Pastoor Petrus

Ilendriksz, waarmede niemand anders kan bedoeld zijn

dan Heer Pieter Purmerext, een nog zeer jonge

priester, i) Het ligt dus voor de hand, dat Bodegraven

behalve van Pater Maillart tegelijkertijd ook van andere

zijde geestelijke hulp heeft ontvangen.

Drie jaren nadat Pater Maillart door zijne gevan-

genneming gedwongen werd zijne werkzaamheid te Bo-

degraven te staken, kregen de Katholieken aldaar in

1625 tot zijn opvolger

LuDOVicus SOTHIEU, geb. te Brugge 13 Jan. 1580.

Hij studeerde drie jaar philosophie te Rome, trad daar

16 Xov. 1601 in de Sociëteit, werd I April 1607 priester

gewijd, kwam 16 10 naar België, was te Roermonden

's Hertogenbosch, daarna poenitentiaris te Loreto

1615— 18, missionaris te Hoorn 1620— 21, te Gouda

162^, bezocht ook Wijk, Vloerden, Bodegraven en s\n([s

1627 of 28 ook Haastrecht; vestigde zich te Oudewater

1626, waar hij overleed 8 Oct. 1650, na er 24 jaar

gearbeid te hebben.

Van hem vinden wij nog vermeld: »Hij was naar

»Gouda gezonden om de omstreken te bedienen, waarin

»hij zoo wel mogt slagen, dat reeds in het volgend jaar

»eene nieuwe landelijke statie werd gesticht, met ver-

»blijfplaats te Oudewater, die in wijden omtrek, drie

»jaren later, gelijk ons de relatio van pr. Bauters leert,

s>tot 3000 geloovigen telde, en waar Sothieu tot zijn

>overlijden is werkzaam gebleven. < 2)

1) Hist. Utr. Bisd. 380, 461, 490.

2) Arch. V. Utr. VI. 232.
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Eene reeks van jaren heeft Pater Sothieu van Oude-

water uit, de Katholieken van Bodegraven bezocht.

Daar hij evenwel al te zeer met werkzaamheden werd

overladen, heeft hij, volgens zijn eigen getuigenis, (zie

Bijlage) Bodegraven overgelaten aan de herderlijke

zorgen van een wereldsch priester, dien hij Joannes

Cuyster noemt en wiens naam elders ook gespeld wordt

Kuysten, Cu3^sten en Cuystens i).

Deze Joannes Cuyskens, van geboorte Bosschenaar,

was eertijds Kanunnik te Wurzburg geweest. Doch

door de Zweden van daar verdreven en naar zijn

vaderland teruggekeerd, kwam hij omstreeks 1636 te

Oudewater en vandaar te Raamburg, waar hij zich

vestigde. De oud-Kanunnik had zich met geheel zijn

ziel aan het missiewerk gegeven en bleef bij zijn ar-

moedig, zorgvol missionarisleven, niettegenstaande hij

in staat gesteld werd tot zijn rustig, goed bezoldigd

ambt te Wurzburg terug te keeren. Van Raamburg

uit, oefende hij met waren apostolischen ijver de geeste-

lijke bediening uit te Reeuwijk, Boskoop, Waddinx-

veen, Middelburch en naburige plaatsen, waaronder

ook Bodegraven behoort. Hij heeft echter niet lang te

Raamburg vertoefd. Omwille der vervolging, waaraan

zijn persoon bloot stond, v.^erd hij omstreeks 1640 ver-

plaatst naar Goes, en stierf er den 1
1^" November 1664 ^).

In de jaren 1636—40 heeft dus Joannes Cu3'stens

het herderlijk ambt over Bodegraven's Katholieken

waargenomen.

Als zijn opvolger noemt Lud. Sothieu (zie Bijlage)

den Pater Jezuïet

Bernardus Hesselius. Doch dit sluit niet met de

^) Bijdr. V. H. II 169 XXXV 320. Arch. v. Utr. XI 77— 7S. XII

I— 212. Hist. Utr. Bisd. II 355.



hier volgende levensbijzonderhedcn, vervat in de » Losse

Aanteekeningen.

«

Bernardus Hesselius, wordt ook Vlaing (naar zijn

moeder ?) genoemd, doch heet eigenhjk Hessel. Nu eens

wordt hij Oldensalensis, dan weer Coesveldensis ge-

heeten, dewijl hij geboren is te Lette bij Coesfeld in

Westfalen in 1602. Hij trad in 1622 in de Rijnsche

provincie der Sociëteit, die Westfalen, Rijnland, enz.

omvatte, en in 1626 verdeeld werd in Prov. Rhenana

Superior en Prov. Rhenana Inferior. Van de Rijn.sche

en Neder-Rijnsche Provincie zijn verschillende leden

in de Holl. Missie, vooral in de Oostelijke provincies,

werkzaam geweest. Sinds 1629 zochten de verjaagde

Bossche Jezuïeten en Capucijnen zich te vestigen in

Ravenstein, het gebied van den bekeerden hertog van

Neuburg, Wolfgang Wilhelm. Krachtens zijn patronaats-

rccht en vooral om staatkundige redenen wees deze den

Capucijnen eene andere plaats in zijn gebied, n.1. Velp

aan, en deed de Nederl. en Vlaamsche Jezuïeten plaats

maken voor leden van de Neder-Rijnsche provincie.

In 1634 kwam Pater Hessel met Pater Closs te Raven-

stein, deed in 1636 bij het verplegen der pestzieken,

zelf de besmetting op, werd door de Staatsche troepen

buiten het stadje neergelegd en stierf te Dennenburg

bij Ravenstein 15 of 19 Aug. 1636.

Deze opgaven laten ons geheel in het duister omtrent

verblijfplaats, tijdstip en duur der werkzaamheid van

Pater Hessel in betrekking tot Bodegraven. Doch wat

wel zonneklaar blijkt is, dat hij onmogelijk in 1639

of 40 Joannes Cuystens te Bodegraven heeft kun-

nen opvolgen, aangezien hij reeds in 1636 overle-

den was.

Toen Bern. Hesselius in 1634 naar Ravenstein was

gezonden, kwam, volgens Lud. Sothien (zie Bijlage)
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de Jezuïet Theodorus de Rhcede hem te Bodegraven

opvolgen. Bedoeld is hier

TlTEODORUS ADOLPHUS DE RhEKDK VAN AMERON-
(h:n, geboren te Utrecht in April 1600 uit een adellijk

Protestantsch geslacht. Nadat hij het Katholicisme had

omhelsd is hij Jez. geworden 20 Sept. 162^, en priester

gewijd 13 April 1632. Hij was van 1633 af met veel

ijver werkzaam te Wijk-bij-Duurstede, waar de over-

hcidspersonen, met wie hij verwant was, hem onge-

stoord lieten begaan. Hij bleef daar werkzaam tot aan

zijn dood den 2 2steii Dec. 1674. Hij werd begraven in

de stadskerk in het familiegraf der Oostrums van

Moesbergen i).

Zijn langdurig verblijf te Wijk-bij-Duurstede, is in

den beginne korten tijd onderbroken geweest. Hij werd

naar elders verplaatst, allerwaarschijnlijkst naar Gouda

of Oudewater en bediende van daar uit Bodegraven.

Zijne werkzaamheid moet er vallen tusschcn de jaren

1634—36 en was van korten duur, daar hij weer

spoedig naar Wijk-bij-Duurstede terugkeerde. Ook hij

kan geen opvolger genoemd worden van J. Cuystens.

Pater de Rheede werd te Bodegraven opgevolgd

door zijn orde-broeder

CoRNELius Sarcerius, geb. te Utrecht 19 Sept. 1600

(ouders Joannes en Aleita Cuypers). Jezuiet geworden

12 Oct. 162 1, priester gewijd 10 Apr. 1632; 'O/29 Sept.

1633 te Leeuwarden, treedt 9 Oct. 1633 te Dokkum

op, 1634 gevangen genomen doch weer los gelaten;

1635 opnieuw gezocht, doch ontvlucht 1636 en komt

naar Oudewater. Is 1637 weer te Dokkum; vertrekt

1638 naar België, komt als aalmoezenier op de schepen,

(standplaats Ostende) en sterft op zee 17 Sept. 1639.

1) Arch. V, Utr. III 281, X 192.
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Pater Sarcerius kan dus niet langer te Bodegraven

werkzaam zijn geweest, dan zijn kortstondig verblijf te

Oudewater geduurd heeft, nl. den tijd vallend tusschen

zijne vlucht uit Dokkum in 1636 en zijn terugkeer al-

daar in 1637. Evenmin als zijne beide voorgangers de

Rheede en Hesselius kan hij opvolger geweest zijn

van Joannes Cu3'stens. Als hier van opvolging sprake

mocht zijn, zou men eer kunnen zeggen : Joannes Cu3'stens

heeft de drie laatstgenoemde Jezuieten-paters opgevolgd.

In de plaats van Sarcerius kwam Pater

Joannes Dobbe, Dansicanus (?), misschien te Dantzig

geboren, doch zeker uit Holland afkomstig; anderen

gissen Hagaecomitanus, Ilarlemensis, Dortsicanus; geb.

6 Dec. 1603, Jezuïet geworden 27 Sept. 1630, priester

gewijd 28 Mei 1635. (Zijne zuster was de echtgenoote

van den advocaat Cornelis Gijsberts Plemp). Hij werkte

eenige jaren in de provincia Gallo-Belgica (Oostelijk

of Waalsch België) en kwam in 1636 in de Missie, eerst

te Oudewater, als socius, daarna (1637) te Haastrecht,

waar hij gestorven is 21 Nov. 1642 en in het koor der

Kerk begraven. Hij heette ook wel Bloemmendael en

staat ook opgegeven als geboren te Vianen. Hij mag
de grondlegger der Jezuieten-statie te Haastrecht ge-

noemd worden, i)

Zijne werkzaamheid te Bodegraven kan hij dus eerst

hebben aangevangen in 1636, toen hij te Oudewater

kwam, en hij kan ze hebben voortgezet van Haas-

trecht uit, gedurende de jaren 1637— 42. Hij sluit de

rij der Jezuieten-paters, die de geestelijke belangen

van Bodegraven hebben behartigd, zonder in die plaats

te wonen. Na hem komt de eerste Jezuiet, die er zich

als inwonend pastoor vestigt.

1) Bijdr. V. n, Vn 361,
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Wij kunnen hiermede evenwel nog niet van het

tijdperk der geestelijke bediening-uit-de-verte afstappen.

Eerst dient nog vermeld te worden

JOHAN VAN HEUXfEN een wereldsch priester,^) die

ook van buiten af de herderlijke bediening te Bode-

graven heeft uitgeoefend. Waarschijnlijk wordt hier

bedoeld Joannes van Hcumen S. T. B., die in de

Descriptio Status van 16382) als pastoor te Schoon-

hoven staat aangegeven en door zijne geestelijke over-

heid wordt geprezen als uitmuntend predikant en

onvermoeid werker, wiens ijver zich niet beperkte tot

de stad Schoonhoven, maar zich ook uitstrekte over

de dorpen. Dat Bodegraven een dier dorpen Avas, is

volstrekt gcene onmogelijkheid. De verre afstand be-

hoeft hier niet als onoverkomelijk bezwaar beschouwd

te worden als wij bedenken, dat in dicnzclfden tijd

Martinus van Velden de herderlijke bediening uit-

oefende over eene aaneengesloten reeks van dorpen en

gehuchten, beginnende te Zoeterwoude bij Leiden en

eindigende te Sluipwijk en Randenburg bij Gouda. 3)

Hoe lang Joannes van Heumen in 1636 reeds te

Schoonhoven pastoor was, en hoelang zijn verblijf

aldaar na dat jaar nog geduurd heeft, is mij niet be-

kend. Zijne herderlijke zorg over Bodegraven zal in

allen gevalle wel niet langer geduurd hebben dan tot

1643, daar de Katholieken dezer plaats omstreeks dien

tijd zelfs twee inwonende pastoors tegelijk kregen, n.1.

een Pater Jezuiet en een wereldsch-geestelijke.

Hiermede vangt een nieuw tijdperk aan in de ge-

schiedenis der statie Bodegraven—Zw'ammerdam, een

tijdperk, \vaarin Jezuïeten en wereldsch-geestelijken

1) Hist. Utr. Bis.l. Il, 355.

2) Arch. V. Utr. XIT, 211.

3) Rijnl. Oudheden blz. 373. Arch v. Utr. XT, 77— 78.



herhaaldelijk met elkaar in botsing komen en een

broederstrijd te aanschouwen geven, die weinig stich-

tends biedt, doch om wille der waarheid dient ver-

meld te worden. Wij zullen daarbij geene poging doen

om uit te maken welke partij het recht aan hare zijde

had, overtuigd als we zijn van de ontoereikendheid

onzer inlichtingen ter dezer zake.

In den zomer van 1643 kreeg Bodegraven zijn

eersten inwonenden pastoor. Het ivas de Pater Jezuiet

ISAAC VAN DER Meye geb. te Delft 1603 (1602),

ouders Guilelmus en Alexandrina Laurens; Jezuiet ge-

worden 20 Sept. (15 Sept.) 1623 te Mechelen ; hij had

zich te voren 8 a 9 jaren op het schilderen toegelegd

en 2^/., jaar gestudeerd bij de Augustijnen te Heren-

thals; priester gewijd 12 April 1637; Missionaris te

Alkmaar 1638—40 (1639— 42) ; daarna i jaar te Hoorn ;

(te Harlingen 1642— 43); zomer 1643 naar Bodegraven,

(te Bodegraven 1643—44); 1645 naar Rhoon (1645— 50)

Dec. 1650 naar Delft, waar hij stierf 6 Juni 1656. i)

Pater v. d. Meye was een kunstzinnig man. Tijdens

zijn verblijf te Alkmaar was hij bijzonder bevriend

met den ouden (l^Yederik Adriaansz). Westphalen, wiens

vele geschenken aan hem en aan de Kerk van fraaie

zelf vervaardigde teekeningen, hij beantwoordde met

gedichten. Want hij deed zoowel aan poëzie als aan

schilder- en toonkunst. -)

In de J\Iénioires pour scrvïr a VHistoirc Litteraire

des dixsept provinces des Pays-bas etc. A Lonvain. de

rimprimerie académique MDCCLXII. Tóme Second.

jo^, worden als letterkundige voortbrengselen van Isailc

1) Het tusschen haakjes geplaatste zijn van de Losse aanteeke-

ningen afwijkende gegevens, die gevonden worden in Bijdr. v. IL

IV 430.

2) Bijdr. v. H. XXII 402.
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V. d. Meye genoemd i^. Idyllium, deMorte et Apotheosi

elegantissimi Poëtae Casparis Kinschot! etc. 2^. Musa

Paraenetica ad juventutem Belgicam etc. Het heet daar

:

»Ces Poésies du P. van der Meye sont assez coulan-

»tes, et généralement parlant d'une latinité élégante

»et chatiée. Il me semble que la fable y entre trop

»souvent et que l'imitation des Anciens y a quelque-

>fois un air servik.

Deze dichter-schilder-musicus kwam zich in den

zomer van 1643 te Bodegraven als pastoor vestigen.

Doch de parochianen hebben zich niet lang in het bezit

van hun eersten, zoo kunstzinnigen herder mogen ver-

heugen. Hij is reeds spoedig weer vertrokken, moge-

lijk naar Leiden, waar hij als socius ook moet ver-

toefd hebben, i) Op het einde namelijk van 1643, dus

slechts een vijftal maanden na zijn komst alhier, ver-

schijnt reeds zijn opvolger Pater

JOANNES VAN ScHOUAVEN. Deze was geboren te Gouda

16 Juli 1595; ouders Theodorus en Margaretha Jansen.

Jezuiet geworden 28 Sept. 1616; priester gewijd 6

April 1624. Te Groningen 1630—^32, en om gezond-

heidsredenen van daar vertrokken naar Leiden. 2 )i 633

in Maas Waal, 1634 Zierikzee, alwaar gevangen ge-

nomen en weggezonden 12 Mei 1635; te Gouda 1642,

te Bodegraven 1643 (volgens anderen, zie Bijlage, 1644)

Naar België terug 1644, sterft te Brussel 12 Jan. 1675.

Van elders blijkt, dat hij reeds in 1641 te Gouda

woonde »op den langen thienden \vech«, en dat hij in

1643 zijn verblijf had »op de Haven in 't huys van

Mees Cornelis.* 3) De Synopsis vermeldt onder >Gouda<,

dat Joannes v. Schouwen op het einde van 1643 ver-

1) Bijdr. V. H. ir 19.

2) Arch. V. Utr. VI. 28. Bijdr. v. H. II 79.

3) Bijdr. V. H. VIL 352—364.



huisde naar Bodegraven. Hij kwam zich hier vestigen

op verzoek der parochianen en met toestemming van

den Vicarius Apost. Doch ook dezen tweeden Jezuieten-

pastoor mochten de Kathoheken geen vol jaar in hun

midden zien. Reeds in 1644 riep zijne overheid hem

terug naar België. Alvorens te vertrekken beval hij

zijne parochianen dringend aan in de zorgen van Pater

Sothieu te Oudewater en van Pater de Jonge te Haas-

trecht. Dezen schijnen tot waarneming der geestelijke

bediening om beurten te Bodegraven vertoefd te heb-

ben, 1) tot dat van Schouwen's opvolger kwam.

Ten tijde, dat P. Sothieu en P. de Jonge te Bode-

graven als noodhulp optraden, zond de Vicarius Apost.

daar als pastoor heen een wereldsch-priester, genaamd

Petrus van der Kloes, een Utrechtenaar, Licenciaat

in de beide rechten en priester van het (Jratorie. -)

Wat was de reden van deze benoeming?

De eene partij zegt: »de ingezetenen den slappen

»ijver van sommige Jesuyten ondervonden hebbende,

>hebben van Philippus Rovenius een priester uit de

»geestelykheit gevraagd. « -)

De andere partij beweert daartegenover, dat de

Vicarius Apost, tegen het verlangen en tegen het

verzoek der ingezetenen in, een wereldsch priester naar

Bodegraven heeft gezonden, met de bedoeling om den

Pater Jezuïet aldaar te verdringen. 3)

De Sociëteit heeft zich dan ook gehaast om de plaats,

die door het vertrek van P. van Schouwen in 1644 was

open gekomen, nog datzelfde jaar op nieuw te bezetten,

en zonder rekening te houden met de benoeming van

1) Arcb. V. Utr. XXXIII. 90.

2) Hist. Utr. Bisd. I. 308. II. 355.

3) Arcb. V. Utr. XXXIII 90.
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Van der Kloes, een harer Paters als I 'astoor naar

Bodegraven te zenden. De uitverkorene was

Jacobus SxMKYERS, geb. te Brussel 3 Sept. 1600;

Jezuiet geworden 30 .Sept. 1617; priester gewijd 22

.Sept. 1625. Na zijne priesterwijding wijdde hij zich

eenige jaren aan het onderwijs, werd benoemd tot

minister-procurator en kwam in 1Ó42 naar de Holl.

Missie, waar hij belast werd met de geestelijke zorg

voor Schipluiden en omliggende dorj^en en buurten.

Hij werd in 1644 naar Bodegraven gezonden en stierf

te Gouda 21 Juli 1647. i)

Aldus zagen de Katholieken van Bodegraven in

anderhalf jaar tij ds drie Jezuieten-pastoors en één sae-

culieren pastoor in hun midden verschijnen. Laatst ge-

noemde en Pater Smeyers bleken blijvertjes te willen

worden. Doch twee pastoors tegelijk werd een beden-

kelijk geval. Alle ingezetenen waren het eens, dat één

pastoor voor de geestelijke bediening voldoende was,

en dat het onderhouden van twee pastoors de financi-

eele draagkracht der parochie te boven ging, dat der-

halve een der beide pastoors diende te vertrekken.

Maar wie? Een gedeelte der parochianen gaf de

voorkeur aan Pater Smeyers, een ander gedeelte ver-

koos pastoor van der Kloes te houden, terwijl de

twee pastoors-zelven, in overeenstemming met den

wil hunner overheid, geen van beiden aan vertrekken

dachten. Zoo ontstonden in de parochie twee partijen,

die scherp tegenover elkander stonden en het kwam
tot hoog loopenden twist en gekrakeel waardoor zelfs

ergernis werd gegeven aan onkatholieken. -)

De Vicarius Apost. diende een bezwaarschrift in bij

1) Bijdr. V. H. XXXII 239.

2) Arch. V. rtr. I 243, Bijdr. v. H. V 446.



de Congreg. de Prop. Fide, waarin ook het geval Bo-

degraven ter sprake kwam.

De Provinciaal der Jezuïeten, Joannes Bapt. Engel-

grave, leverde in 1649 bij dezelfde congregatie een

repliek in, welke in zake Bodegraven het volgende

bevat : De Paters der Sociëteit, en bijna alleen

zij, hebben met toestemming van den Vicarius Apost.

gedurende 30 jaren, van verschillende plaatsen uit,

zorg gedragen voor de geestelijke belangen van

Bodegraven. De laatste 20 jaren heeft dat vooral

gedaan Lud. Sothieu. Daar deze meerdere plaatsen be-

diende en ze niet allen kon bijhouden, bood hij de

wereldsche geestelijkheid Bodegraven aan. Doch de

geestelijken, tot de ervaring gekomen dat een priester

hier van wege de gierigheid der landelijke bevolking

geen behoorlijk bestaan kon vinden, hebben dezen post

verlaten. De Paters der Sociëteit hielden intusschen

niet op geestelijke hulp te verleenen, totdat ten laatste

op verzoek der ingezetenen en met uitdrukkelijke toe-

stemming van den Vicarius Apost., Joannes v. Schou-

wen te Bodegraven zijn domicilie vestigde. Toen laatst-

genoemde pater door zijn overste naar Brabant werd

geroepen, beval hij Bodegraven dringend aan in de

zorgen van P. Sothieu en P. de Jonge. En ofschoon

dezen zonder een dag te ontbreken, om beurten hun

officie waarnamen, zond de Vicarius Apost. een wereldsch

priester met de bedoeling den pater der Sociëteit te

verdringen, terwijl alle ingezetenen, drie of vier families

uitgezonderd den V'icarius nederig smeekten, dat hun

de pater der Sociëteit, waaraan zij dertig jaar gewoon

waren, zou gelaten worden, daar de plaats slechts voor

één priester, niet voor twee, voldoend levensonderhoud

en werk opleverde. Maar op hun smeekbede werd

geen acht geslagen. Daar de Sociëteit meende, dat de

13
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tegenpartij deze zaak behandelde op eene wijze, dfe

strijdig was met de verdragen, heeft zij het geval

voor den Nuntius Apost. gebracht, en terwijl de zaak

hangende was, hield zij intusschen de plaats bezet

door bij sterfgeval weer een ander tot pastoor aan te

stellen. — Aldus luidt, vrij weergegeven, de Latijnsche

repliek waarin de Provinciaal Engelgrave in 1649 het

standpunt der Jezuïeten in zake Bodegraven voor de

Congreg. de Prop. Fide verdedigt, i)

Te midden der woelingen, terwijl de zaak voor

den Nuntius Apost. nog hangende was, overleed Pater

Smejers te Gouda den 21 en Juli 1647. De Sociëteit

vulde den opengekomen post dadelijk in en zond als

pastoor naar Bodegraven

Aegidius aan Huffelen, ook genoemd van Uffelen.

Hij was te Gent geboren 26 Jan. 1596; Jezuiet gewor-

den I Oct. 16 17, priester gewijd 3 April 1627. Als

missionaris 1631—39 te Harlingen, waar hij werd

gevangen genomen en verbannen; vertoefde korten

tijd te Enkhuizen en was daarop te Middelburg 1 639—47.

Te Bodegraven 1647— 1660. Hij stierf te Antwerpen

24 Augustus 1660.

Aegidius van Huffelen zal wel geen »bleyde in-

comste« beleefd hebben, toen hij zijne intrede deed in

Bodegraven, want de partijschappen leefden nog steeds

voort en de tegenpartij heeft hem van den beginne

af ongetwijfeld als indringer beschouwd en dienover-

eenkomstig behandeld. Doch hij was volgens getuigenis

zijner overheid »een man van groote deugd, voorzich-

tigheid en geduld* -), die zich met taaie volharding op

zijn onaangenamen post wist te handhaven en behendig

zich aan zijne belagers wist te onttrekken.

1) Arch. V. Utr. XXXIII, 90.

2) Arch. V. Utr. III 53.
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Eindelijk, in het begin van 1652 schenen betere

tijden voor hem te zullen aanbreken. Den 3en Januari

van dat jaar schreef en onderteekende de Vicarius

Apost. Jacobus de la Torre in de sacristie der Jezuïeten

te Brussel de zoogenaamde >Concessiones Ephesinae,«

waarin hij aan genoemde Paters in de Holl. Missie

verleent: -^eefi vreedzamige bezitting en vrije opvolging,^

in eenige staties, Todeivelke zij in gemelde Provinciën

hezittem. i) En onder deze staties wordt ook Bode-

graven genoemd.

Het gevolg dezer beslissing was, dat de Vicarius

Apost. Petrus van der Kloes in 1652 uit Bodegraven

terugriep en verplaatste naar diens geboortestad Utrecht,

waar hem de bediening werd toevertrouwd van de

voorstad der Witte Vrouwen en de buurt de Bilt. '-)

Hier bleef hij werkzaam tot den herfst van 1655 en

werd toen bevorderd tot pastoor van St. Jacob binnen

de muren der stad. Daar stierf hij 6 April 1660. 3)

Pastoor van der Kloes was uit Bodegraven dus voor

goed vertrokken en Pater v. Huffelen bleef er als

eenige, door den Vicarius Apost. officieel erkende pastoor.

Doch de strubbelingen in de parochie blijken hiermede

1) Bat. Sacra III 342. Arch. v. Utr. I 241 stelt dit feit niet op

3 Jan. maar op 10 Mei 1652.

2) Hist. Utr. Bisd. II 354, I 308.

Nota. Het jaar van v. d. Kloes' komst te Utrecht wordt Arch.

V. Utr. XXXII 149—150 volgens gissing gesteld op 1647. Het
jaar 1652 verdient echter de voorkeur om deze reden. — Opvol-

ger van v. d. Kloes te Bodegraven was N. Limmerlaen. (Zie Hist.

Utr. Bisd. II 355). Van dezen opvolger getuigt de Vic. Apost,

in zijn Relatio van 1656. (Zie Arch. v. Utr. XI, 7S), dat hij te

Bodegraven gekomen is scitra missionem nostrama. En van citra

missionem nostram kan alleen sprake zijn na 1652, toen dezelfde

Vic. Apost. zijne belofte moest inlossen en den Jezuïeten de

vreedzame bezitting van Bodegraven moest verzekeren.

'^) Arch. v. Utr. XXXII 149—150.
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niet geüindigd te zijn. Waarschijnlijk hel^ben de aan-

hangers van Pastoor v. d. Kloes zich niet neergelegd

bij de beslissing van den Vicarius Apost. Zij hadden

te lang tegenover pater v. Huffelen gestaan en hem

leeren behandelen als indringer, dan dat zij zich nu

naast hem konden stellen en hem erkennen en eer-

biedigen als hun wettigen pastoor. Steunende op

deze gevoelens der overwonnen partij, of misschien

zelfs door haar geroepen, heeft zich toen op eigen

gezag, zonder zending ontvangen te hebben van den

Vicarius Apost, als pastoor te Bodegraven gevestigd

de wereldsch geestelijke

NicOLAAS LiMMERLAEN. 1) Hij was >te Delft geboren

»en een weduwnaar, zijnde te voren een apteker in

»de wereld geweest. Maar dewijl zij 't eene en 't andere

»op hem te zeggen hadden, heeft hij Bodegraven ver-

slaten ; en heeft de Pastor}' van Sprondel, een dorp

» onder het Marktgraafschap van Bergen-op-Zoom, be-

»komen. Daar is hij eindelijk overleden den 12 July

»i688.« 2)

Hoe lang heeft Nic. Limmerlaen te Bodegraven

vertoefd ? Toen hij zich in deze plaats als pastoor ge-

vestigd had, zonder zending te hebben van den Vica-

rius Apost, gelastte deze hem uit Bodegraven te ver-

trekken. 3) De mogelijkheid bestaat, dat hij dit bevel

heeft opgevolgd en aanvankelijk vertrokken is. Doch

in dit geval is hij dan later weer teruggekeerd. Im-

mers uit een door hem en zijne opvolgers gehouden

Doop- en Trouwboek 4) blijkt, dat hij hier de herder-

1) Arch. V. Utr. XI 78.

2) Hist, Utr. Bisd. Il 354.

») Arch. V. Utr. XI 78.

•*) Dit Doop- eu Trouwboek berust in het archief der Oud-

kath. gemeente te Oudewater, en is blijkbaar een vervolg op een

ander Doop- en Trouwboek door Limmerlaen gehouden.



197

lijke bediening waarnam in April 1667 en moet ver-

trokken zijn na 6 Juli 1672. Het is dus zeer waar-

schijnlijk, dat Nicolaas Limmerlaen het bevel tot ver-

trekken voor kennisgeving heeft aangenomen en van

omstreeks 1652 af tot 1672 onafgebroken te Bode-

graven zijn verblijf heeft gehouden. De Concessiones

Ephesinae misten op die wijze te Bodegraven hare

uitwerking en de »vreedzamige bezitting der statie*

bleef Pater v. Huffelen onthouden.

De eenige, die bij al dat geharrewar wel is gevaren,

was ongetwijfeld de baljuw, die nu ieder der partijen

afzonderlijk om recognitiegcldcn kon aanspreken. Het

vermoeden ligt voor de hand, dat hij zeer tevreden

was over de offervaardigheid zijner Katholieke onder-

hoorigen, want de man was blind en doof voor de

»paepsche stoutigheden«, waaraan zij zich door hunne

godsdienstige samenkomsten plichtig maakten. Ter

kenschetsing van een en ander diene het volgende.

Naar aanleiding van synodale klachten werd den

I2en Maart 1653 op last der Staten eene algemeene

aanschrijving gezonden aan de baljuws en andere

officieren, waarin zij worden aangemaand den aanwas

van het pausdom tegen te gaan. i) En opgeschrikt

door deze aanschrijving begaf de baljuw van het

district Voshol (omvattende Ter Aar, Langeraar, Raam-

burg en Zwammerdam) zich op het oorlogspad. Hij

begon met 24 April 1653 de volgende publicatie af

te kondigen :

»Fran9ois van Bl3'deste3m, baljuw der landen en

«heerlijkheden van Voshol [laat weten] dat alle ende

»eenen yegetycken van d'ingesetenen van Voshol wel

>scerpelyken verboden ende geinterdiceert is: dat

1) Dr. Knuttel. De Toestand der Ned. Katholieken ten tijde

der Republiek. I 264.
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»iemant van de Roomse superstitieuse pausselyke

»Religie eenige vergaderinge ofte bijeenkompste en

»sullen maecken op de boeten en in de placcaten be-

» grepen «,

»Den inhouden van desen huyden dato, naar be-

»hoirlycke clockgeslach gepubliceert den 24 April 1653

»op den dorpe van S\vammerdam.«

»Ter ordonnantie van denselve

>Rurt Vos, secretaris -^ 1653*. ^)

Zietdaar de oorlogsverklaring van den Baljuw ook

aan de Katholieken der Statie Bodegraven-Zwammer-

dam. En hij deed nog verder wat des baljuws was.

Met twee welgeboren mannen van Voshol, Hendrik

Jansen van Saren en Ar3^aen Jansen van Verbré ging

hij in den morgen van den len Paaschdag een bezoek

brengen aan » diverse plaetsen in den dorpe van Swam-

ïmerdam, alwaer hy vermeinde, dat eenige toeloop

»of samenkomste van mannen of vrouwen gemaeckt

ïofte gehouden of andere exercitie van de paus-

>;selycke superstitiën gedaen soude mogen worden <.

Maar zij »en hebben niet bevonden, dat aldaer

ï eenige de minste vergaderingen wierden gehouden

»ofte exercitie van de pauselijke superstitie werde ge-

pleecht.« En de welgeboren mannen legden van hunne

bevinding eene onderteekende verklaring af er bij voe-

gende, dat zij bereid waren deze »desnoots, en versocht

»wesende met eede te bevestigen sonder bedroch«. ~)

Toen een jaar later Edel-Mogen eens vroegen

bij Frangois van Blydesteyn, hoe het was afgeloo-

pen met het beteugelen der paepsche stoutigheden,

haastte deze zich den 25 April 1654 te verzekeren,

dat hij hunne aanschrijving had opgevolgd met

1) Bijdr. V. H. IX, 15.

. 2) Bijdr. V. H. IX, 16.
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ïalle gehoorsaemheyt, neersticheyt ende vigilantie»,

Ten bewijze voegde hij daarbij de attestatie der

welgeboren mannen. En hij deelde ook tegelijk mede,

sdat ick (God beter 't), cort na mijne gedaene

»debvoir, mijn rechter been heb comen te breken,

»alwaer ick jegenwoordig noch niet geheel van sij ge-

*nesen; doch hebbe echter in mijn drouvigh leger van

ïniemant in mijn jurisdictie eenige de minste clachte

»over voors. poinct gehoort; oock en syn in mijnjuris-

y dictie egeen de minste nieuwicheden begonst ofte

ïgepleecht Hoope hiermede UEd. voor sooveel dese

»ryse aengaet contentement gedaen te hebben ende sal

»in toecomende niet naelaeten van daerinne te con-

»tinueren. i)

Francois van Blydesteyn zag of hoorde dus niets van

onze Katholieken, wier onderling gekrakeel zelfs bij

onkatholieken ergenis verwekte en die, daar iedere

partij afzonderlijk kerkte, meer dan elders ten platten

lande vergaderinge ofte bijeencompste maeckten. Maar

zij zullen hun baljuw dan ook ongetwijfeld onder finan-

cieel opzicht > contentement gedaen hebben «. en hem de

verzekering hebben gegeven, dat zij :>in toecomende

niet zouden naelaeten van daerinne te continueren.

«

Hij kon de offertjes zijner paepsche onderhoorigen dan

ook moeielijk missen, Bij zijn overlijden immers bleek

de man insolvent -).

Over den toestand der parochie omstreeks dezen tijd

vinden wij de volgende berichten. De Vicarius Apost,

Jac. de la Torre zegt in zijn Relatio tot de Congreg.

de Prop. Fide van 1656, ^) sdat te Bodegraven een

^parochie is, toegewijd aan St. Gallus, abt, die ge-

1) Bijdr. V. H. IX. 14.

2) Bijdr. V. H. XXXVI. 269.

3) Arch. V. Utr. XI. 78.



»storven is a» 640 en wiens feest volgens het Alartyriol.

»Rom., Usuardus, Ado, en anderen gevierd wordt den

» 1 6en October. Pastoor van deze parochie is een Pater

»Jezuiet, Aegidius van Uffelen, die ook het naburige

»Nieuwerbrugge, Weerdam (Waarder? of Zwammer-

ïdam?) en Out-bodegrave bedient. Bij hem heeft zich

ïNicolaas Limmerlaen, een wereldsch priester, gevoegd

»zonder zending van ons te hebben ontvangen, en der-

>halve heb ik hem gelast van hier te vertrekken.

«

Ofschoon de Vicarius Apost. hier spreekt van een

parochie met een Patroon-Heilige en eenpasioor, mogen

wij niet de gevolgtrekking maken, dat de Katholieken

van Bodegraven ook een parochie-kerk rijk waren. Dit

leert ons de volgende mededeeling in de Status Afiss.

Holt. S.J. a°. 1656. 1) Daar w^ordt namelijk van Pater

V. Huffelen gezegd, dat hij is »een man van groote

» deugd, voorzichtigheid en geduld en als hij dat niet

»ware, had hij niet zoo behendig kunnen ontkomen

»en zoo geduldig kunnen verdragen de zeer zware

» vervolgingen, die hij reeds vele jaren ten gevolge van

» ijverzucht te verduren heeft. Desniettegenstaande

:> treedt hij op Zon- en Feestdagen op, voor 200 toe-

»hoorders. Hij heeft geen huis, geene kapel, geen huis-

»raad, zelfs geene eigen legerstee. Hij leeft louter van

saaimoezen ten bedrage van 500 gulden.

«

Pater v. Huffelen zal dus gekerkt hebben aan de

huizen der parochianen, nu eens hier, dan weer daar,

naar de gelegenheid zich het best voordeed. En Nic.

Limmerlaen, zijn seculiere collega, wiens aanhang vol-

gens de vroeger aangehaalde repliek van den Provin-

ciaal Engelgrave zeer gering moet geweest zijn, zal

wel niet in betere verhoudincf verkeerd hebben. Uit een

l) Arch. V. Utr. II T, 53.



en ander meen ik te mogen besluiten, dat de statie

Bodegraven—Zwammerdam in 1656, ofschoon ze twee

pastoors rijk was, nog geen enkel eigen kerkgebouw,

zelfs geen schuurkerkje bezat.

Alet dat al heeft Pater v. Huffelen, gedurende zijn

dertienjarig verblijf alhier geen vredig bestaan gehad

en »de vreedzamige bezitting* der parochie heeft hij

niet gekend. Aangename herinneringen aan Bodegra-

ven, zal hij bij zijn vertrek in 1660 niet hebben mee-

genomen. Zou hij toen vermoed hebben, dat hij spoedig

daarop eindelijk den vrede vinden zou, dat reeds den

28^11 Augustus van datzelfde jaar bij zijn doodsbed te

Antwerpen het ^Requiescat in pace«: zou gebeden

worden ?

Voor wij verder gaan een paar woorden over het

oprichtingsjaar der parochie Bodegraven—Zwammer-

dam, dat volgens » Kerkelijk Nederland* in het zoo

even afgehandelde tijdperk valt.

In zijn »Kerkelijk Nederland* jaarg. iS.\j tot en

met 1851, geeft Burgmeijer het jaar /ó^j als oprich-

tingsjaar der parochie, het jaar derhalve, waarin Isaac

V. d. Meye als eerste inwonende pastoor zich alhier

kwam vestigen.

Ook Wensing, die Burgmeijer in 1851 als Redacteur

van » Kerkelijk Nederland* opvolgde, houdt tot en met

jaarg. 1853 datzelfde jaartal 1643. In jaarg. 1854 is hij

evenwel van meening veranderd en stelt de oprichting

der parochie in 16^6. Ongetwijfeld heeft hij voor die

verandering zijn redenen gehad, doch welke die

geweest zijn, heb ik niet kunnen ontdekken. Waar-

schijnlijk heeft hij over meer afdoende berichten kunnen

beschikken dan ons op het oogenblik ten dienste staan.

Wij zullen dus hierop niet verder ingaan en onze

geschiedenis vervolgen.



Toen Pater v. Iluffelen in 1660 Bodegraven verliet,

werd hij opgevolgd door zijn ordebroeder

BernardusvanHartochsvelt. In >De Katholiek*

(CXIV 303—310) vindt men een verhandeling over de

> familie Hartochsvelt, die aan de Kerk verscheidene

>zonen en dochters heeft geschonken en wier Amster-

»damsche stamvader Barent door zijn huwelijk (met

»Aeltje Loen) Andreas Boelens tot overgrootvader had. <

Volgens »De Katholiek* was genoemde Barent, de

grootvader van den Bodegraafsch en pastoor Bernardus

van Hartochsvelt. Zijn vader heette Hendrik en zijn

moeder Petronella Walraven. Zijn oudste broeder,

Tgnatius, werd Jezuiet 30 Oct. 1644, vertrok als mis-

sionaris naar China 30 Maart 1656 en stierf op reis

daarheen in Siam ten huize der Calvinistische familie

de Rijck. Een andere broeder, Pieter genaamd, trouwde

met Willemijn Donkers. Zijn beide zusters, AUda en

Maria, waren geestelijke dochters of klopjes, trouwe

helpsters van de Jezuieten-statie op de Ververs-

gracht.-

Bernard v. Hartochsvelt was te Amsterdam geboren

den iien Juni 1629. Hij studeerde de humaniora te

Kortrijk, de philosophie te Leuven, waar hij 1649

meester in de wijsbegeerte werd. De godgeleerdheid

studeerde hij te Antwerpen. Daar werd hij 7 Juni 1653

door Jac. de la Torre, Bisschop v. Ephese, tot priester

gewijd. Den 5^11 Augustus van datzelfde jaar deed hij

zijne eerste H. Mis in zijne geboortestad Amsterdam en

hij is daar ook als priester toegelaten.

Als priester leefde hij een jaar in het ouderlijk huis

en oefende op verschillende plaatsen de geestelijke

bediening uit, met faculteit van den Ampl. D""^ Bal-

duinus Catz, deken en vicaris van het Haarlemsch

Bisdom. Daarna volgde hij het voorbeeld van zijn
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broeder Ignatius en trad 28 Sept. 1654 in de Sociëteit.

Als Jezuiet onderwees hij gedurende vijf jaren de

letteren en kwam toen in 1660 naar Bodegraven om
er als pastoor de herderlijke bediening waar te

nemen.

Onder het bestuur van Pater Hartochsvelt schijnen

de Katholieken van Bodegraven hunne eerste po-

ging gedaan te hebben om eene vaste vergaderplaats

voor hun godsdienstige samenkomsten te vestigen

en een kerkje of bidplaats op te richten. Volgens

de »Litterae Annuae« toch van 1063 werd dat jaar

de bidplaats of het kerkje van Pater Hartochsvelt

op last van hooger hand gesloten en hij zelf naar den

Haag gedaagd. Men liet hem weer ongemoeid heen-

gaan, nadat gebleken was, dat hij zich naar waarheid

een Amsterdammer kon noemen. Hem werd evenwel

verboden zijne pas gebouwde bidplaats te gebruiken.

Hij keerde naar Bodegraven terug en ging voort er

de geestelijke bediening uit te oefenen. En al zal hij

veiligheidshalve de bidplaats voorloopig onge-

bruikt hebben gelaten, er van afgezien heeft hij

niet. Hij heeft ongetwijfeld geduldig gewacht tot de

omstandigheden gunstig waren om het vroeger ge-

sloten bedehuis op nieuw te betrekken. Het is althans

een feit, dat omstreeks 10 jaar later, bij het einde van Pater

Hartochsvelts pastoraat, de parochie een eigen

gebouw bezat, dat als kerk gebruikt werd.

Hoe intusschen de verhouding was tusschen pater

Hartochsvelt en pastoor Limmerlaen, die, zooals wij

vroeger zagen, waarschijnlijk van 1652 of 53 af nog

steeds te Bodegraven vertoefde en als pastoor optrad,

is mij niet bekend. Buitengewoon vriendschappelijk

zal het wel niet geweest zijn, en zeker is het pater

Hartochsvelt niet zwaar gevallen, toen Nicolaas Lim-
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merlaen in het jaar 1672 Bodegraven voor goed ging

verlaten, >de\vijl zij 't eene en 't andere op hem te

zeggen hadden «. Wat dat »eene en 't andere;: was

heb ik niet kunnen ontdekken. Ook de juiste datum

van zijn vertrek is mij niet bekend. Het is geweest

na 6 Juli 1672, want in het Doopboek wordt op dien

dag zijn laatste Doopsel vermeld, waarna zijn op-

volger aan het woord komt, die echter zelf niets heeft

aangeteekend. Nicolaas Limmerlaen verliet dus Bode-

graven om zich, zooals reeds verhaald werd, als pastoor

naar Sprondel onder het Markgraafschap Bergen-op-

Zoom te begeven, waar hij den i2eii juH 168S over-

leed. Zijn opvolger te Bodegraven was

Wilhelmus de Reeder, een Gorcummer. i) Dat deze

niets aangeteekend heeft in zijn Doop- en Trouwboek,

wordt verklaard door zijn kortstondig verblijf aldaar en

door de volgende gebeurtenis, waarin ook pater

Hartochsvelt van nabij betrokken werd.

Sedert April van dat jaar 1672 was de Republiek

in oorlog gewikkeld met Engeland, Frankrijk, Munster

en Keulen. De Franschen hadden reeds den 23611 Juni

een aanzienlijk gedeelte van ons land bemachtigd,

waaronder ook de provincie Utrecht. In het hart van

Holland hadden zij nog niet kunnen doordringen, daar

alle toegangen versterkt waren en bewaakt werden.

De groote heirweg van Utrecht naar Leiden was tot

en met Woerden, in bezit der Franschen. Verder

konden zij hier niet doordringen op Hollandsch grond-

gebied, daar zij stuitten op de sterke schans te

Nieuwerbrug, gelegen tusschen Woerden en Bode-

graven. In de maand December nu van 1672 begon

het sterk te vriezen en in het laatst dier maand besloten

l) Hist. Utr. Bisd. II 354.
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de Franschen v^n het ijs partij te trekken om met ver-

mijding der versterkte stellingen, over de bevroren

plassen en polderslooten Holland binnen te dringen.

Zij ondernamen van Woerden uit een omtrekkende

beweging in noord-westelijke richting, tusschen Meye

en Zegveld, door op Nieuwkoop aan. Doch de inval-

lende dooi en de tegenstand der Nieuwkoopsche boeren

noodzaakten hen tot den terugtocht. Zij trokken zich

terug op Zwammerdam en het geluk diende hen, want

de bezetting der schans bij Nieuwerbrug was inmiddels

naar Gouda gevlucht, zoodat zij ongehinderd van

Zwammerdam langs den grooten weg over Bodegraven

naar hun punt van uitgang, Woerden, konden terug-

keeren. Op dezen terugtocht hebben de P>anschen te

Zwammerdam en Bodegraven vreeselijk huisgehouden.

Een tijdgenoot, die deze gruwelen uitvoerig heeft be-

schreven, verhaalt o.a..

»'t Is seker, en aen alle de werrelt genoech bekent,

>dat er van alle de huisen, die in de twee dorpen

»Bodegraven en Swammerdam stonden, niet meer dan

»een eenige, van de brant is overgebleven. Alle d'

»anderen zijn verbrant, en in hun aschhopen begraven

:

»in voegen dat er niets overig js, dan de plaets, daer

»men, niet langer dan vier of vijf maenden geleden,

»meer dan ses hondert huisen sag, onder de welken

»veel waren, die niet voor de genen der voornaemste

»steden van 't Landschap besweken. Hun kerken, en

>d' andere gemeene gebouwen hebben een selfde geval

»beproeft.< i)

1) De Fransche Tyrauuie, dat is: oprecht en Waerachtig Verhael

van de grouwelyke Wreethedeu tot Bodegraven, Swammerdam en

elders door de Franschen gepleegt, enz. t'Amsterdam, bij Jan

Claesz. ten Hooren, Boekverkooper over 't oude Heerenloge-

ment 1674, blz. 85.
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Een andere tijdgenoot schrijft:

>En doen de Franse den 30 December 1672 weer

>na Woerden vertrokken, hebben zij 't alles voort uit-

»geplondert tot dicht aan de Goutseslu)^s toe, en huysen,

»schuuren en hooy-bergen, ook de schepen die tot

»Swammerdam lagen, voort in brandt gesteken, zo dat

»er niet is staande gebleven als het huys van de Schout

»tot wSwammerdam, en 3 of 4 kleyne huysen, daar den

»brandt niet op heeft willen vatten ; de kerken tot

*S\vammerdam en Bodegraven zijn ook verbrandt.

»De schade van de goederen, die was noch te ver-

»winnen, maar de ellende van de onnoozele menschen

»die hier met zo grooten menighte verbrandt, ver-

>moort, versmoort en verkracht zijn, is niet te

»beschrijven. De wreedheyt en is niet om UN't te

»spreken.< i)

Die wreedheid heeft ook pastoor Hartochsvelt onder-

vonden.

De zoo even eerst aangehaalde tijdgenoot, blijkbaar

een protestant en geen Jezuieten-vriend, schrijft namelijk:

»Wij hebben te Bodegraven een Priester gesien,

»Hertogvelt genoemt, van Amsterdam gebooren, die

»daer 't ampt van Pastoor bekleedde, hoewel hij een

»Tezuiet is, die van de Franschen qual3'cker gehandelt

»wierd, omdat hij Priester w^as. Ik durf niet seggen

»hoe sy, in S3'n tegenwoordigheit, met een vrou, die

»sijn nicht was, en over sijn huishouding de toesicht

»had, geleeft hebben. Wat sijn eige persoon aengaet,

»na dat hij sestig kroonen tot rantsoen aen dese goede

»Katolijken betaelt had, setten sy hem in 't hemt: in

» voegen dat hij, sonder 't meedogen, dat een der

1) Het ontroerde Nederlandt door de wapenen des Kouings

van Vrankryk etc, t'Amsterdam bij Markus Willemsz. Doornik,

Boekverkooper op de Vygendam, in 't kantoor Inktvat. 1674, blz. 4S9.
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»inwoonders aen hem bewees, met hem een deken op

jde schouders te werpen, van koude gestorven zou zijn,

»en niet iu de stadt Goude hebben konnen komen, daer

*hij, deur 't sneeu, en deur 't ys, dat half gesmolten

»was, binnen geraeckte.« i)

't Was dus wel een droevige Nieuwjaarsdag, die den

len Januari 1673 over de parochie Bodegraven-Zwam-

merdam opging. Hoe treurig het uitzag voor de Katho-

lieken, kunnen wij afleiden uit den toestand der Pro-

testantsche gemeente gedurende dat jaar 1673.

Ds. Bartholomaeus Tyken, Lugd. Bat., destijds pre-

dikant van Bodegraven, schrijft in een zijner aan-

teekeningen omtrent de Lidmaten en Avondmaal-

viering het volgende:

:!> Alhoewel het viandische leger der Franroisen op

»den 28 December des voerleden jaers over het ys tot

»in onse plaets is ingebrooken, de kerke en het gansche

»dorp tweemaal door een grouwsame brandstightinghe

»hadde gedistrueert, soo hebben wij evenwel, met

»eenige lidmaeten uit haer gevlugte plaetsen tsamen

»komende, tot onse onderlinghe vertroosting en tot

» gerief van 5 a 6 lidmaeten, die haer airede tot Bode-

»grave weder hadden ter neder gestelt, des Heeren

»heyligh Avontmael op Paesse gehouden, zijnde den 30

» Maart. En was onse bveenkomst in de overgeble-

»vene Consistorie-Kamer, en 't getal der Communicanten

>tusschen 50 en 60, soo mans- als vrouwspersonen,* '-)

Dezelfde Ds. Tyken schrijft in zijn Doopboek ; ^)

»i673, 28 Mei: »voor de eerste mael in het Papen-

»predikhuis 't welk toe de plaetse onser vergaedering

') De Frausclie Tyraunie etc, blz. 113.

*) Nederl. Arch. voor Kerkelijke Geschiedenis, door N. C. Kist

en H. J. Royaards, dl. Vil, 316—317.

3) No. XLV van het Gemeentelijk Archief van Bodegraven.
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»\verd gehouden, hebben aldaer gedoopt 3 kinderen. <•

En in zijn bovengenoemde aanteekeningen vermeldt

hij verder: »Dcn 9 Jul}- is wederom des H. Avontmael

»onder ons gehouden met de aenwesende Litmaten,

»soo uyt ons Gcmeynte als U3't de Gemeynte tot

»Swammerdam en verscheyden militaire persoonen

» alhier garnisoen houdende, en werde die Actus be-

» dient op den Tocht, in het papenpredikhuys, hetwelk

>wij op dees tijd genootsaekt waaren, wegens het

»groote getal der persoonen uyt de militairs, tot de

»plaetse onser byeenkomste te gebruyken.«

Hieruit blijkt derhalve, dat in April 1673, dus vier

maanden na de verwoesting, nog niet meer dan 5 a 6

lidmaten der Protestantsche gemeente zich weer te

Bodegraven metterwoon gevestigd hadden. De overigen,

die deelnamen aan 't Avondmaal, waren daartoe over-

gekomen uit verschillende omliggende plaatsen, waar

zij na de verwoesting hunner woonsteden een goed

heenkomen gezocht hadden. Zij vergaderden die aller-

eerste maal in de nog overgebleven consistorie-kamer.

Later gebruikten zij voor hun godsdienstoefeningen

het >papenpredikhuys «, dat dus blijkbaar den onder-

gang was ontkomen, althans niet zooveel van de ver-

woesting had geleden, of het was bruikbaar te maken

voor vergaderplaats. Hier zij opgemerkt, dat van dit

papenpredikhuys gesproken wordt als liggende op de

Tocht en als tot vergaderplaats dienende voor de gods-

dienstige bijeenkomsten der Katholieken.

Aldus was de toestand der Protestanten; die der

Katholieken zal niet minder treurig geweest zijn. Zij

hadden even goed hun deel in de algemeene verwoes-

ting gehad. De Franschen hadden hen niet gespaard

omdat zij Katholieken waren, getuige Pater Hartochs-

velt. En degenen, die uit hun toevluchtsoord weer voor
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goed naar Bodegraven terugkeerden, vonden hun kerkje

in gebruik genomen door de Protestanten. Ook ont-

brak hun een inwonende pastoor. Kortom de eerste

maanden van 1073 moet de parochie Bodegraven

—

Zwammcrdam zoo goed als opgeheven zijn geweest.

Niet dat de Katholieken van alle geestelijke hulp

verstoken waren. Pater Hartochsvelt zal zijne getrou-

wen niet in de steek hebben gelaten. Hij was immers

nog in de buurt. Hij was van Bodegraven naar Gouda

gevlucht en van daar als noodhulp te Oudewater ge-

komen, en kon aldus met zijn oud-parochianen gemak-

kelijk in verbinding blijven. Hij keerde echter niet

meer als pastoor naar Bodegraven terug en is 16

Sept. 1682 te Oudewater overleden i).

Van zijn seculieren collega, Wilhelmus de Reeder,

die niet lang vóór den inval der Franschen pastoor te

Bodegraven was geworden, zwijgt de geschiedenis.

Het ligt voor de hand, dat ook hij bij de overrompeling

zijn heil in de vlucht heeft gezocht en later niet meer

als pastoor naar Bodegraven is teruggekeerd. Nog
niet ten volle een jaar bekleedde hij alhier het her-

dersambt. Het eenige huwelijk, w^aarbij hij optrad,

is ingeschreven door zijn opvolger, want zelf heeft hij

niets aangeteekend. Mogelijk heeft hij behalve dat

huwelijk niets op te schrijven gehad of is het maken van

aanteekeningen onder de algemeene verwarring er bij

ingeschoten. Zijn opvolger was

CORNELIS Straffintveld, »een (jouwenaar en vol-

komen Bacelier in de godtheid* -). Deze diende j

Jutii 16/j zijn eerste Doopsel te Bodegraven toe. De
parochie had dus weer een pastoor. Doch of deze

1) Bijdr. V. H. II, 170. Nota. Volgens Bijlage bleef hij te Gouda

en volgens de Losse aanteekeningen stierf hij ook aldaar,

3) Hist. Utr. Bisd. II, 354.

U



wel een kerkje ter zijne beschikking vond is niet

zoo zeker. Immers het bedehuis op de Tocht was in

gebruik genomen door de Protestanten. En of er

nog een tweede katholiek bedehuis bestond, blijft

voorloopig eene open vraag. Het is zeer goed mogelijk,

dat alleen de aanzienlijkste der twee partijen een

eigen kerkgebouw bezat, en dat de andere zich nog

steeds moest behelpen met nu eens hier, dan weer

daar bij de parochianen aan huis te kerken. In allen

geval kan in die dagen nog geen sprake zijn ge-

weest van een geregelden toestand, zoodat C. Straffint-

veld in het begin van zijn pastoraat waarschijnlijk

niet te Bodegraven maar te Gouda bij zijne ouders

gewoond en van daar uit zijne kudde verzorgd heeft.

Doch in het begin van 1674 zal hij wel te Bodegraven

gevestigd zijn geweest. Wij mogen veronderstellen, dat

de verstrooide kudde zich toen weer grootendeels ver-

zameld had en een meer geregelde toestand was in-

getreden. Te dien tijde bezette ook de Sociëteit op

nieuw den verlaten post van pater Hartochsvelt. Den

21 en Januari 1674 kwam de Jezuiet

Martinus Gaillardï, als pastoor te Bodegraven.

Hij was geboren te Amsterdam 18 Nov. 1635. ^ijn

moeder was de dochter van Melchior Bouwers, den

secretaris der stad. Hij is Jezuiet geworden 22 Sept.

1655; priester gewijd 20 Sept. 1669 en was te Zutphen

1672. Hij vertoefde als pastoor te Bodegraven van 21

Jan. 1674 tot 1676. In laatstgenoemd jaar vertrok hij

naar Raalte, waar hij stierf 12 Jan. 1680. Zijn stoffe-

lijk overschot werd bijgezet in het graf der adelijke

familie van Oldeneel in de kerk te Heino i).

Het pastoraat van Mart. Gaillardt te Bodegraven is

1) Arch. V. Utr. Vil, 396.



dus niet v'an langen duur geweest. Bij zijn vertrek in

1676 kreeg hij niet onmiddellijk een vasten opvolger.

Verschillende Jezuieten-paters namen er tijdelijk de

geestelijke bediening waar. Als zoodanig wordt o.a.

met name genoemd: Bartholomeus Coomans of Coemans,

een Belg, geboren 2 Sept. 1641, Jezuiet geworden 24

Maart 1661, priester gewijd 22 Sept. 1674. Hij was

o. a. een jaar aalmoezenier in het leger ; drie jaar

vlootaalmoezenier. In i6y6 of 'yy verbleef hij te Bode-

graven. Hij vertrok 20 Aug. 1677 naar Spanje, waar-

schijnlijk als vlootaalmoezenier. Later was hij o. a. te

Maastricht en stierf te Brugge 19 Febr. 1709. —
Ook wordt als supplens of tijdelijk waarnemend ver-

meld Petrus Biesbrouck of van Bieshroek, geboren te

Kortrijk 8 Nov. 1640. Jezuiet geworden 28 Sept. 1659,

priester gewijd 20 Sept. 1670. Hij trad te Bodegraven

op, na het vertrek van M. Gaillardt, /« lóyó of fy,

en later 7iog eens tusschen 1680— 8^. Den i len Maart

van laatstgenoemd jaar kwam hij te Gouda, waar hij

4 Juni 1688 overleden is.

Na dat interregnum van B. Coomans en P. Bies-

brouck en anderen gedurende 1676— 77, kwam den

i8eti Aug. 1677 als pastoor te Bodegraven pater

N1COLA.US Danckaert. Hij was geboren te Duin-

kerken in Augustus 16 19, Jezuiet geworden 3 Oc-

tober 1640, priester gewijd 25 Maart 165 1. Van 28

Augustus 1664 tot I Mei 1677 verbleef hij te Middel-

burg en kwam 18 Augustus van dat jaar te Bode-

graven.

Onder zijn pastoraat had eene gewichtige gebeurte-

nis plaats. »Bij zeker verdrag, 'twelk tusschen den

» Bisschop van Kastorië en den Overste der Jesuyten

»vredenshalve gesloten wierd, is die Pastory (van

Bodegraven) aan de Priesters der gemelde maat-



»schappije gebleven* i). Het gevolg hiervan was, dat

Xic, Danckaert reeds kort na zijne komst te Bode-

graven, n.1. in October of begin November 1677 zijn

seculieren collega, pastoor Cornelis Straffintveld, zag

vertrekken naar Polsbroek, eene plaats, die tot nog toe

bediend was geworden door de pastoors van Oude-

water, doch nu tot zelfstandige parochie werd ver-

heven. Onder welke voorwaarden het verdrag ge-

sloten is, meldt de geschiedenis niet. Zeker evenwel is,

dat Corn. Straffintveld bij zijn vertrek uit Bodegraven

het Doop- en Trouwboek, door zijn voorgangers en

hem-zelven gehouden, niet heeft uitgeleverd aan pater

Danckaert, doch heeft medegenomen naar zijne nieuwe

parochie. En daar deed het op nieuw dienst. Op eene

nieuwe bladzijde van zijn oud Doopboekje schreef hij

:

Gedoopt in Polsbroeck eji Benschop door den pastoor

Cor7i. Straffintveld, en noteerde daaronder op 10 Nov.

1677 zijn eerste Doopsel. Eu hij vervolgde zijn Doop-

boek te Polsbroek tot 4 Jan. 1704. Op dien datum

schreef hij voor het laatst eigenhandig een Doopsel in,

dan volgt het schrift van zijn deservitor, Antonius van

Sonsbeek, die later zijn opvolger is geworden. In dat-

zelfde Doopboek had Straffintveld eene lijst van over-

ledenen aangelegd, welke hij heeft bijgehouden tot 27

April 1705. Na dien dag worden nog twee dooden

vermeld in ander schrift en dan wordt als in 1705

overleden opgegeven: »De Eerw. heer Cornelis Straff-

> intvelt pastoor deser gemeente 15 Aug.« \ — Hij

onderteekende de petitie ten gunste van Petrus Codde.

Zijn deservitor was volop Jansenist. Deze was Antonius

V. Sonsbeek, die als pastoor van Hoogmade in 1704

1) Hist. Utr. Bisd. II, 354-

2) In Hist. Utr. Bisd. II, 498 wordt dus foutief 1701 als het

sterfjaar van Straffintveldt aangegeven.
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om zijn Jansenistische gevoelens gedwongen werd zijne

parochie te verlaten en toen naar Polsbroek kwam. En
dit Polsbroek is eene Jansenistische statie geworden.

Ofschoon genoemde feiten geen afdoend bewijs leve-

ren, wekken zij toch het vermoeden, dat Corn. Straff-

intveld ook tot de partij der clerez}^ behoord heeft.

Maar keeren wij terug tot pater Danckaert, die bij

het vertrek van zijn seculieren collega, pastoor

Straffintveldt, in October of begin November 1677 het

rijk alleen kreeg. Dit was voor hem en de Sociëteit

een heuglijke gebeurtenis. »De vreedzamige bezitting«

der parochie Bodegraven—Zwammerdam, waarnaar zijn

veorgangers gedurende vijf-en-twintig jaar te vergeefs

hadden uitgezien, viel hem eindelijk te beurt, En hij

heeft zich daarin eene reeks van jaren mogen verheu-

gen. Het schijnt, dat hij gedurende het grootste ge-

deelte van zijn achtjarig pastoraat ziekelijk is geweest,

want de vijf laatste jaren had hij een ordebroeder,

den reeds boven genoemden Petrus Biesbrouck, tot

assistent. — Nic. Danckaert overleed in zijne parochie

te Bodegraven den yen jSIei 1685, en werd begraven in

het koor der dorpkerk aldaar.

Den II en ]\Iaart, een paar maanden vóór dat sterf-

geval, was pater Biesbrouck naar Gouda vertrokken.

Waarschijnlijk is diens plaats van assistent te Bode-

graven gevuld door Ignathis Foppens, die ook na

den dood van Xic, Danckaert hier tijdelijk de geestelijke

bediening waarnam. Hetzelfde deed na hem Carohis

Claessens, geb. te Brussel ig Oct. 1638, Jezuiet ge-

worden 20 Sept. 1655, priester gewijd 24 Sept. 1669.

Hij was te Harlingen 1671— 83, supplens te Rhoon

1682—83, en te Bodegraven 1685. Datzelfde jaar ver-

toefde hij ook te Leiden. Daarna in 1686 te Gorcum,

waar hij overleed 14 Nov. i6gi.
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Toen Carolus Claessens naar Leiden vertrok, kwam in

datzelfde jaar 1685 zich blijvend als pastoor te Bode-

graven vestigen de zoo even reeds genoemde

IGNATIUS Foppens. Hij was geboren te Brussel i

Oct. 1635, Jezuiet geworden 21 Sept. 1653, priester

gewijd 24 Sept. 1667 i). Hij was missionaris te Lange-

broek Dec. 1671. Te Wijk-bij-Duurstede van Mei 1672-

1685. Toen werd hij verplaatst naar Bodegraven.

Gedurende elf jaren heeft hij hier de herderlijke

bediening waargenomen. En niet steeds ongestoord.

Toen Petrus Codde in 1688 Vicarius Apost. was ge-

worden, verbood hij aan de paters Jezuïeten de uit-

oefening der herderlijke bediening op verschillende

plaatsen, waaronder ook Bodegraven -). Het gevolg

hiervan was verschillende twistgedingen en klachten te

Rome. Intusschen bleef Ignatius P^oppens waar hij

was, zonder het bevel van Petrus Codde op te volgen.

Eerst in i6g6, omstreeks Pinksteren, is hij uit Bode-

graven vertrokken en naar de Zuidelijke Nederlanden

teruggekeerd, waar hij den 23^11 Mei 17 13 te Ant-

werpen overleden is. Zijn opvolger was

Ignatius Antheunis, geb. te Antwerpen 18 Aug.

1661. (Ouders Gaspar en Anna van Vrechem). Hij is

Jezuiet geworden 27 Sept. 1678, priester gewijd 22

Sept. i6gi. — Hij was missionaris te Bodegraven

1696— 1703. Daarna te Haastrecht, waar hem de regee-

ring in 1704 het dienstwerk verbood. In 1705 werd

hij in den Haag gevangen gezet en tot boete en

ballingschap veroordeeld, omdat hij te Haastrecht de

geestelijke bediening had uitgeoefend. Hij heeft ook

nog de volgende betrekkingen bekleed, misschien na

zijne verbanning. Drie jaar poenitentiarius te Loretto,

1) Arch. V. Utr. III, 282.

2) Arch. V. Utr. I, 250.



één jaar professor der moraal en twee jaar vloot-

aalmoezenier. Hij overleed te Leuven i ]\Iei 1738.

Ignatius Antheunis nam dus het pastoraat te Bode-

graven waar van i6q6 tot 1703, toen hij naar Haas-

trecht verhuisde. Vóór zijn vertrek, n.1. omstreeks half

November 1702 kwam reeds zijn opvolger,

RuTGERUS Aloysius Meyer, geb. te Roermond 2

Maart 1669 (ouders: Fredericus, advocaat, en Adriana

Scheynen). — Hij is Jezuiet geworden 2 Oct. 1688, pries-

ter gewijd 21 Sept. 1700, kwam in April 1702 als

missionaris te Nijmegen, en vertrok reeds half Novem-

ber van datzelfde jaar naar Bodegraven. Ook hier was

zijn verblijf van korten duur. De reden hiervan vinden

wij uitvoerig vermeld in Bewijs-schrift, door Back-

husius, 3'le deel, 224— 234, en geven het zooveel mogelijk

woordelijk weer. Volgens de Resolutie van Zaterdag

10 Mei 1704, der Heeren Staten van Holland en West-

Friesland, » wierden alle die Priesters gedaagt, de welke

»zedert de Opschorsing van Codde in de Statiën ge-

»komen waaren, of eenige bedieninge waarnamen.

*Hier op dan twaalf wereltsche, en vier geordende

» Priesters, verscheenen in den Haag voor Edel Moog.

»gecommit. Raden, te weeten : Joannes Plasman, Pastoor

»te Blaricom«, etc. Als nummer vijf der gedaagden

wordt genoemd > Aloysius Meyer, zendeling te l^ode-

» graven*.

Na de brieven van zending te hebben onderzocht,

genoemde personen scherp ondervraagd en » Willem

>Dalennoort, den onvermoeiden Agent der Wederspan-

»nigen«, gehoord te hebben, verboden gecom. Raden

aan een zevental der gedaagden: ^in hunne districten

»te prediken of eenige dienst te doen«.

Een strenger vonnis trof twee anderen, Joannes van

Veen, Priester te Langeraar, en Joannes Veenrog,
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wonende te Wassenaar, die ^te Rome in het collegie

»van Urbanus opgevoedt, zeer vuurige tegenstrevers

>\vaaren van den Jansenisten Aanhang*. Hun werd

verboden »van op eeniger plaatze in de Provincie

»van Holland en Westvriesland eenige de minste bc-

»diening te doenc.

Maar nog erger dan dezen schenen Johannes Plas-

man, seculiere pastoor van Blaricum, en pater Aloysius

JMeyer in de oogen der Jansenisten en van Hoeren

Staten het verbruid te hebben. Want hen trof het

strengste vonnis. De gecom. Raden besloten aangaande

hen als volgt:

^Eindelijk zullen zij (de baljuws ter plaatse) ook

»aan Joannes Plasman woonende te Blaricom, en aan

» Aloysius Me3'er, woonende te Swammerdam aan zeg-

»gen, dat zy haar bu3''ten haar respective districten

^zullen hebben te begeven binnen den tijd van twee-

»maal vier en twintig uren, en bu3'ten den Lande van

» Holland en Westvriesland, binnen den tijd van agt

» dagen naar de respective gedane aanzegging of insi-

»nuatie, op pene van dat na die tijd daar in bevonden

»werdende, als Perturbateurs van de gemeene ruste

»zullen werden gestraft«.

Er bleef pater ]\Ieyer dus niets anders over dan

Holland en Westvriesland te verlaten en elders een

veiliger arbeidsveld te zoeken. Hij vond dat te Nijme-

gen, waar hij in 1705 als missionaris optrad. Yan af

1708 was hij werkzaam te Zwolle en omstreken. Hij

stierf in zijne geboortestad Roermond, 29 Sept. 171 1.

Toen pater Meyer uit Bodegraven vertrok, heeft de

Sociëteit geen kans meer gezien om hem een orde-

broeder tot opvolger te geven. Maar zij gaf den

moed niet op, bleef hopen op betere tijden, en

trachtte intusschen, zooals wij verder zullen zien, hare
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rechten op de parochie Bodegraven—Zwammerdam
zoo goed mogelijk te handhaven. De tijdsomstandig-

heden werden er evenwel niet beier op en hebben de

Jezuïeten verhinderd naar Bodegraven terug te keeren

en het pastoraat uit te oefenen. In verloop van tijd is

de parochie in andere handen overgegaan, zoodat met

pater Meyer de geestelijke bediening der Jezuïeten te

Bodegraven voor goed een einde heeft genomen.



BIJLAGE.

Bodegraviae.

Ante annum 1643 saepissime egerunt Alaillardus et

Borlutius, Gouda excurrentes, et potissimum Ludovicus

Sothieu excurrens Oudewatria ab a^ 1627, in cujus

manuscriptis ad anm 1640 sequentia reperio : »obrutusla-

boribus concessi Bodegraviam excolendam Joanni Cuys-

ter Sylvaeducensi, e clero libero ; sed cum hic deseruisset

locum, eidem successit Bernardus Hesselius, Coesvel-

densis, e Soc. Jesu, sed provae Rhenanae, hic missis in

Raveste3'n jussu [comitis] Xeoburgici, successorem

habuit Theodorum de Rheede W3^ca evocatum. Theo-

doro haud longe post Wycam reverso successit Cor-

nelius Sarcerius, qui in missione navali diem obiit

a^ 1639. In Sarcerii locum venit Joannes Dobbe, qui

apud nos est anno circiter quinto*. Ita ille; post hos

stabilem sedem Bodegraviae fixit.

Isaacus van der Meye a*^ 1643; cui alibi migranti

succ. a*^ 1644 Joannes Schouwen, qui eodem anno

evocatus est in provinciam, in qua diem obiit Bruxellis

1675, 12 Jan.; successit eodem anno 1644 Jacobus

Smeyers, qui cum esset missionarius Bodegraviensis

diem obiit Goudae 21 Juli 1647. Successit Aegidius

van Huffele, qui Bodegraviam excoluit annis 13; diem

obiit Antverpiae a^ 1659, vel ut habet catalogus defunc-

torum 24 Aug. 1660, Successit Bernardus Hartogveldt,

qui Bodegraviae commoratus est annis 14, et postquam

Galli pagum incendissent, Goudam coepit excolere;

succ. Martinus Gaillardt 21 Jan. 1674. Alartino ad

ïransisulanos migranti succ. 18 Aug. a^ 1677, Nicolaus
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Danckaert, cum jam plures ante adventum Nicolai,

Bodegraviae supplevissent, quos inter Bartholomaeus

Coomans et Petrus Biesbrouck et alii. Nicolaus diem

obiit Bodegraviae a^ 1685. 7O Maii, sepultusque est in

choro templi Bodegraviani. A morte Nicolai supplevit

Bodegraviae Ignatius Foppens, et post hunc Carolus

Claessens, demum stabiliter Nicolao successit Ignatius

Foppens eodem anno 1685 mense qui et ibidem

agit hoc anno 1692.

(Synopsis chronologica Missionariorum S. J. 1592—
168S collectore Norb. Aerts, s. j. M. S.)

H. J. VAN DER Poel.

Ursem, Januari 19 16,



KERKGESCHIEDENIS VAN AMSTELLAND.
(Vervolg van Deel XXXVII blz. 145).

Nes en S w a 1 u \v e b u u r t.

Aan de westzijde des Amstels liggen de vier buurt-

schappen : Waarthuizen, Svvaluwebuurt, Nes en Vinke-

buurt, waardoor de bovengeschreven Statie gevormd

wordt. Wat onder de benaming der genoemde buurten

verstaan wordt, geeft ter verklaring geene noemens-

waardige moeilijkheid. Onder »Waarthuizen* worden

de enkele woningen of huizen begrepen, welke gelegen

zijn op een waard of weerd i). »Van de Schakelrye in

Waerthu3's« werd reeds in een blaffert van 1530 ge-

wag gemaakt -). En nog vroeger geschiedde vermel-

ding van een morgen lands dat *in die waerthusen

ter Ouder Amstel« gelegen, den 5en ]\Iaart 1486 door

de kerkmeesters van Ouderkerk aan de regulieren

»buten der stede van Amstelredam« van de hand

werd gedaan 3); en weer later, den leu Juli 1644, van

eene huiszoeking, welke in de Waarthuizen bij Dirk

Jansen plaats vond, en waarbij in eene houten kist een

kruis met twee kasuifels gevonden werd •*): zoodat

1) Volgens Dr. /. Franck, Etymologisch Woordenh. der Nederl.

taal, 's-Gravenh. 1S92: een opgehoogd tegen overstrooming be-

veiligd land in rivieren eu poelen.

-) Oud-Archief^ Amsterdam : Portefeuille Amstelland.

') Oud-Archief^
Amsterdam : Monumenten der regulieren te Am-

sterdam.

*) Bijdr. V. II. dl. XXXV, blz. 73—74-



over het historisch bestaan der buurtschap Waarthuizen

geen twijfel mogelijk is, al wordt deze benaming op de

kaarten van Drogenham en Tirion te vergeefs ge-

zocht. Van tegenwoordigen datum schijnt de onder-

scheiding in binnen en buiten Waarthuizen. Onder

binnen Waarthuizen wordt dan de buurtschap ver-

staan, welke aan den westkant des Amstels; onder

buiten Waarthuizen, die, welke aan de oostzijde der

rivier onder Ouder-Amstel gelegen is.

Toen in 1757 Daniël Willink in een »waterwagen«

over »het spiegelend nat« des Amstels door zephyrs

werd voortgeduwd, wist hij aan zijn »zoet gezelschap

«

over de benaming Swaluwebuurt » niets zekers« te

vermelden. Het kwam hem >vreemd « voor, dat deze

naam zijn ontstaan zou ontleenen aan »de menigte

van zwaluwen, die in Amstellandt bij uitstek veel zijn

en hunne nesten in huizen en schuren maken* i).

Waar men al niet aan twijfelen kan ! Daniël Willink

weet, dat Amstelland ter plaatse rijk is aan zwaluwen

;

dat zijn gezelschap zich in eene buurt bevindt, waar

huizen en schuren staan met »riete daken«; dat het

zwaluwenheir gaarne hunne woningen sticht onder de

rieten daken van schuren en huizen: en toch komt

het hem »vreemd< voor, als zou de benaming Swaluwe-

buurt van de menigte zich aldaar bevindende zwalu-

wen zijn afgeleid !

Zelfs de benaming der weinig hooger gelegen

>Vinkebuurt« — blijkbaar een tegenhanger van de

» Swaluwebuurt « — was niet bij machte om het noo-

dige licht te ontsteken in 's mans benevelden geest.

Neen, dan ging de historische speurzin van Nicolaas

^) Willink, Daniël: Anistellandscbe Arkadia, 't Amsterdam bij

Arent Huyssteen, 1737, dl. I, blz. 136.
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van Winter veel dieper, toen hij in 1755 in zijn

Ainstehtrooni zong: i)

Zwaluwbuurtje, klein in achting,

Laag van hutten, klein van faam,

Gij, gij zijt ons aangenaam,

Mooglijk boven uw verwachting

:

Want gij toont ons Amsteldam

In zijn ouden staat naar 't leven,

Eer bet, uit moeras verheven,

Rijke zeevaardij vernam.

Want inderdaad tot in de \^^^ en ló^e eeuw be-

stonden de huizen van Amsterdam nog grootendeels

uit houten gevels, en waren met stroo of riet gedekt.

En de weeke, drassige Amsteldijk, waartegen het

»zvvaluwbuurtje<:< rust, herinnerde al te goed aan de

moerassige straten der Amstelstad, waarin, tot in de

14de en 15de eeuw, ondanks het >levendig verkeer«,

waarvan ter Gouw weet te vertellen 2), de varkens

zonder eenig toezicht rondwandelden ^).

Gewis, met een weinig dichterlijke overdrijving, ver-

toont in 1755 het > Zwaluwbuurtje « in zijn nederigen

staat Amsterdam naar het leven, eer het tot eene rijke

handelsstad, tot een »Venetië van het Noorden « ge-

stegen was.

Tusschen de beide buurten, welke aan het vogelen-

koor haar naam ontleenen, ligt de Nes, waaronder

door sommigen — gelijk weleer onder de Nes te

Amsterdam ^) — een laag en waterachtig stuk land

verstaan wordt; doch beter wordt nes door anderen in

1) ïVinter, N'icolaas Simon van: De Amstelstroom, 't Amsterdam

bij Pieter Meyer, 1755, blz. 18.

2) Geschiedenis van Amsterdam: dl. I, blz. 310 env.

3) B/jdr. V. H.: dl. XXXV, blz. 40, noot i.

*) Wagenaar, Jan: Beschrijving van Amsterdam, 't Amsterdam

bij Isaak Tirion, 1760, dl. I, blz. 10.
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verband gebracht met neus, een vooruitstekend stuk

grond, een hoek, waar de rivier langs henenstroomt.

Gehjk ook Vondel zegt: i)

Wij zullen sueven of dien hoek te boven komen.

Het verdient alleszins onze aandacht, dat van de vier

buurtschappen, waaruit deze Statie gevormd wordt, het

gehucht of de buurt >de Xes« onder hare gezusters

een zekeren voorsprong of voorrang in de geschiede-

nis verkregen heeft; zelfs heeft zij aan de Statie ge-

durende de jaren van haar bestaan bijna uitsluitend

haren naam verbonden, ofschoon toch de kerk van

hare stichting af tot op heden toe in de Svvaluwe-

buurt gelegen was. Reeds Bugge in zijn necrologie -)

en na hem Rovenius en de la Torre spreken in hunne

verslagen van »de Nes« ^), gelijk eveneens in het

oudste der bestaande doopboeken, dat met het jaar

1687 aanvangt, te lezen staat: liber baptizatorum

pastoratus vulgo in de Nes •*). Alzoo pleegde de volks-

mond, vroeger gelijk ook tegenwoordig, van de Statie

»de Xes« te spreken, en niet, zooals het eigenlijk be-

hoorde, van de Statie »Swaluwebuurt«. In officieele

stukken wordt op het oogenblik de benaming Swaluwe-

buurt, bij wijze van bij wagen, aan de Nes gevoegd

en gesproken van : Nes en Swaluwebuurt. Allicht

vindt deze eigenaardigheid hare verklaring in het

korte en kernachtige van den naam »Nes«, tegenover

het lange en sleepende » Swaluwebuurt <. Of zou het

alledaagsche van den naam »Swaluwebuurt« tot deze

achteruitzetting het zijne hebben bijgedragen?

1) Loos,/. C. van der: Geschiedenis van Anistelland tot het jaar

[300, blz. 5—6; Bijdr. van H. : dl. XXIX, blz. 129— 131.

^) De Katholiek: dl. 60, jg. 1871, blz. 334.

3) ArchieJ V. Utr.: dl. XI, blz. 142; id. dl. XII, blz. 41S.

*) Doopboek der Statie gemeenlijk in de Nes genoemd.
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Door den Vicaris ApostoHcus de la Torre wordt in

diens missie-verslag van het jaar 1656 de Statie de

Nes een »locus sacellanatus« eene capelanie genoemd,

en Van Heussen, die bij de la Torre te rade ging,

draagt dat bericht in zijne Batavia Sacra zonder

nader onderzoek verder ^j. Maar, naar mijne bescheiden

meening, bestaan er genoegzame redenen om deze

historische mededeeling te betwijfelen. En wel aller-

eerst op grond van den tijd, waarop de stichting van

deze capelanie zou hebben plaats gehad. In 1631

was de Statie de Nes reeds gevestigd: bestond er

toen eene capelajiie dan moet hare stichting ettelijke

jaren daaraan zijn voorafgegaan. Dit nu was niet ge-

schied omstreeks het jaar 1622, omdat Rovenius in

diens verslag, dateerend uit dat jaar, van de »capelanie«

geen gewag maakt, maar alleen verhaalt, dat de

katholieken van Amstelland in hunne geestelijke be-

hoeften werden bijgestaan door priesters, die, te Am-

sterdam woonachtig, van tijd tot tijd naar de omlig-

gende dorpen of gehuchten pleegden uit te loopen -).

En inderdaad van den pastoor van Ouderkerk is het

bekend, dat hij in 1622 nog te x\msterdam woonde

>allernaest de Brouerye van de Lely op den AmsteU '^)\

gelijk ook van den pastoor van Amstelveen veronder-

steld mag worden, w^iens vaste Statie onder Boven-

kerk en Legmeer eerst omtrent het jaar 1630 werd

opgericht '*). Neemt men daarenboven in aanmerking,

dat het getal katholieken aan de Nes eerst omtrent

het jaar 1629 begon toe te nemen, ten gevolge van

1) Bat. Sacr.: p. II. p. 413; Kerkelijke Historie en Oiitheden : te

Leiden bij Dirk Haak, 1726, dl. IV, blz. 223.

2) Archief v. Utr. : dl. XX, blz. 369.

8) Bijdr. V. H.: dl. XVIII, blz. 50.

*) Bijdr. V. H.: dl. XXXVII, blz. 102— 104.
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het vervenen van den Bovenkerker-polder i), dan ont-

breekt tusschen de jaren 1622 tot 1630 elke aanne-

melijke waarschijnlijkheid voor de stichting eener

sacellanatus of capelanie aan de Nes. Trouwens van

de beiden of van een der beide pastoors van Ouder-

kerk en Bovenkerk, die zelf moeilijke dagen doorleef-

den, valt bezwaarlijk aan te nemen, dat zij reeds

vroeger, voordat hun eigen Statie gevestigd was, voor

het geringe getal katholieken aan de Nes pogingen in

het werk hebben gesteld, — en met goed gevolg —
om aldaar tot de stichting eener capelanie te geraken, te

minder, daar hunne eigen bedehuizen op niet al te

verren afstand van de Nes gelegen waren. Me dunkt,

als wij steunen op den altijd-nauwkeurigen Bugge, valt

veeleer aan te nemen, dat in 1631 zoowel van Ouder-

kerk als van Bovenkerk een gedeelte werd afge-

scheiden dat tot afzonderlijke Statie — en niet tot

capelanie — verheven werd met Egbertus Ebbiiis tot

administrator of eersten pastoor "-). De aloude Urbanus

bleef ook daar de kerkpatroon. En wonderwel sluit

zich hierbij aan het tweede verslag van den Vicaris

Apostolicus Rovenius, dagteekenend uit het jaar

1638, waarin eenvoudig wordt medegedeeld, dat er te

Nes eene Statie met een pastoor gevestigd was 3). Het

bericht dus van de la Torre uit het jaar 1656 sprekende

van eene » capelanie*, lijkt mij foutief.

Het eerste kerkje, waarin pastoor Egbertus Ebbius

de heilige geheimen vierde, stond ter plaatse waar

thans zich de herberg »de Zon« bevindt. Van dat

1) Bijdr. V. II.: dl. XXXVII, blz. 103, noot i.

2) Bugge' s Necrologïuin, De Katholiek: dl. 60, jg. 187 1, blz. 334.

8) Archief V. Utr.: dl. XII, blz. 418.

15
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aloude bedehuis, voor hetwelk in latere jaren de her-

berg werd gebouwd, valt in het langwerpige kamertje

aan den noordkant met zijn houten tongewelf, de

sacristy te onderkennen, die met een huisdeur toegang

gaf tot de kerk. In de bekapping van den huiszolder

werd een gedeelte van het eikenhouten tongewelf der

kerk opgenomen ; en op de borstwering des huizes ter

noordzijde rust nog een gemarmerde kroonlijst, welke

als dierbare overblijfselen van het aloude kerkje door

de bewoners des huizes met zichtbare piëteit worden

aangewezen. De in den grond van den tuin nog aan-

wezige steenen fundeeringen laten de grootte der

kerk bepalen op eene breedte van 36 voet, bij een e

lengte van 120 voet. Hoe bescheiden dit gebouw in

onze verbeelding zich ook voordoet, het blijkt in zijne

dagen een aangenamen indruk op den voorbijganger

gemaakt te hebben. Van Winter ten minste begroette

het als: i)

't Bedehuis hier stil belommerd

Noopt den veld- en dorpling aan

IJvrig naar den dienst te gaan,

Daar hem 't zielsbehoud bekommert;

Dienst die 't statig eerbewijs

In kerkplegtige gebaren

Misgewaden en altaren

Regelt naar de Roomsche wijz'.

De pastoorswoning was een weinig meer noord-

waarts gelegen, iets verder van den openbaren weg,

zoodat, toen in 1644 bij pastoor Ebbius door den

baljuw van Amstelland huiszoeking werd gehouden,

»aldaer niets bevonden [werd] als eene simpele woon-

plaetse, niet geapproprieert tot eenige conventiculen« ~).

i) L.c, bk. 18.

^) Bijdr. V. H. : dl. VIII, blz. 198.
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Achter deze pastorie werd in 1774 eene geheel nieuwe

kerk aangebouwd. Gehjk dat in die dagen op meer-

dere plaatsen het geval was, bevond zich ook hier in

het huis des pastoors eene kapel, waar in de week

voor de enkele kerkgangers de H. Mis gelezen werd.

Deze bijzonderheid openbaarde zich in 1872 op ver-

rassende wijze toen onder pastoor Berk bij het uit-

breken eener bedstede aan de zoldering des huizes

een gouden stralen-schietende duif te voorschijn

kwam, naar men meende, de plaats aangevende, waar

eertijds het altaar der huiskapel gestaan had.

Pastoor Ebbius, die bacelier was in de godgeleerd-

heid '), stierf na een vijftienjarig pastoraat den 2 6eQ

September 1646 2).

I

*'!:

Joaiines Vechterse, (in de I.atijnsche »Relatio« van

de la Torre geschreven als >Joannes Victoris«) 3) was,

blijkens de door het kapittel gevoerde onderhandelin-

gen, in Mei 1646 als pastoor bestemd voor de Statie

Monnikendam •^), maar kwam niettemin na den dood

van Ebbius als pastoor te Nes en Swaluwebuurt. Met

Outewaal, zijn buurtpastoor van Ouderkerk, waar in

die dagen gekerkt werd op de boerderij »Vrede-

best«, geraakte hij in geschil over de grenzen van

hun geestelijk rechtsgebied. lïet kapittel, waarvoor

hunne zaak ter beslissing gebracht werd, beloofde den

14^0 October 1653 een onderzoek, en zou naar bevin-

den handelen 5). Blijkens het verslag van den Vicaris

Apostoliek de la Torre waren er in 1656 te Nes en

') Archief V. Utr.: dl. XII, blz. 41S.

*; De Katholiek: l.c.

3) Archief V. Utr.: dl. XI, blz. 142.

*) Bijdr. V. H.: dl. VII, blz. 170.

5) Bijdr. V. IL: dl. VI, blz. 303.



228

Swaluwebuurt vele katholieken en slechts weinige

niet-katholieken woonachtig i). Van den inval der Fran-

schen in het jaar 1672 heeft de Statie de Nes blijkbaar

niets geleden. Hunne roof- en plunderzieke tochten

bepaalden zich meer tot de dorpen Wilnis, Mijdrecht,

Botshol en Waverveen ~). Vooral te Waverveen hebben

zij blijkens mededeelingen van Ds. Selijns geducht

huis gehouden: zoodat de Protestanten in het jaar

1673 ter viering van het Avondmaal verzameld wer-

den onder de Nes »op den hoeck van B3'levelt, ten

huize van Neeltje Hans, de weduwe van Bouwen

Janszen Kievitc ^).

Pastoor Vechterse vermaakte zijne bibliotheek aan

de pastorie der Statie, waarvan op het oogenblik nog

een bescheiden partij boeken aanwezig is, grootendeels

bestaande uit preeken en uit werken van exegetischen

aard. De meeste boeken zijn door de eigenhandig ge-

schreven naamteekening des pastoors, als van hem af-

komstig, gewaarmerkt. Enkele zeldzame werken zijn

uit de pastorie-bibliotheek aan het bisschoppelijk museum

te Haarlem in bruikleen afgestaan.

Pastoor Vechterse, die bacelier was in de godgeleerd-

heid, stierf volgens Bugge den 2oen Mei 1687 '*).

*

In de Descriptio sacerdohon opgesteld in 1688 door

Josef Cousebant wordt aan pastoor Van Aelst, den

opvolger in de pastoreele zorgen te Nes en Swaluwe-

1) Archief V. Ltr. : dl. XI, blz. 142

2) Valkenier, Petrus: 't Verwerd Europa, tot Amsterdam, bij

Hendrik en de weduwe van Dirk Boom, 168S, dl. II, blz. 817.

3) '^ederl. Archief voor Kerkgeschiedenis: Nieuwe Serie, dl. XII,

blz. 144.

4) De Katholiek: dl. 62, jg. 1872, blz. 245; Bat. Sacr.: p. II,

pag. 413-
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buurt, als voornaam Joannes gegeven, maar tegelijk

stelt de provicaris de vraag, of hij niet soms Theodoriis

moet heeten i). En inderdaad in de 17 de eeuw heeft

de familie Van Aelst verscheidene priesters aan de

HoUandsche Zending geleverd, die — merkwaardig

genoeg — bijna allen den naam droegen van Joannes

of Theodorus 2). Het wil mij echter voorkomen dat

voorshands aan den voornaam Theodorus de voorkeur

moet worden gegeven, omdat de zorgvuldige Bugge in

zijn Necrologium hem aldus zonder eenige aarzeling

heeft aangegeven 3).

In het door pastoor Van Aelst den 25611 Mei 1687

aangelegde doopboek wordt — vreemd genoeg — op

geen enkele bladzijde zijne volledige handteekening

aangetroffen ^). Hij studeerde te Leuven, was kapelaan

bij pastoor Justus Modderson op de Brouwersgracht te

Amsterdam en stierf aan de Xes in den bloei zijns levens

den i2en Juni 1693 %

Pastoor Stephayius Oort was Amsterdammer van

geboorte en studeerde te Leuven ''). Den joen Juni 1693

1) Bijdr. V. H.: dl. V, blz. 113.

2) Archief V. Utr.: dl. X, blz. 187; id. dl. XII, blz. 194—195;
id. dl. XVIII, blz. 213; id. dl. XXV, blz. 296; Huurdemafi, D.:

Geschiedenis van de parochie Abcoude, blz. 30 euv.

3; De Katholiek: dl. 62, jg. 1872, blz. 250; Bat. Sacr.: p. IT,

pag. 413. Blijkbaar vergist zich Van Henssen als hij pastoor Van
Aelst den I2en Jan. 1693 laat sterven, vi'ant iu het doopboek

schreef deze met eigen hand den 3cn ]\iei 1693 zijn laatste doopsel in.

•*) Op het gemeente-archief van Nieuwer Amstel berusten twee

doopboeken der Statie de Nes. Het eene vangt aan den 25en Mei

1687 en eindigt den 23^11 Maart 172S; het tweede loopt van 10

Mei 1728 tot 1 Maart 1S12.

5) Bijdr. V. II.: dl. XV, blz. 2[6; 21S— 221, 223; id. dl. XVII,

blz. 114; 304; Bat. Sacr.: p. II, pag. 413.

*») Bat. Sacr.: p. II, pag. 413.
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diende hij in de Statie zijn eerste doopsel toe. Onder

zijn pastoraat beliep jaarlijks gemiddeld het getal

doopsels 35. Bij de geestelijken die in 1701 met hunne

naamteekening het verzoekschrift onderteekenden voor

het behoud van den Apostolischcn Vicaris Codde mist

men den naam van pastoor Oort.

Bij zijne geestelijke bediening aanvaardde hij —
gelijk dat trouwens op meerdere plaatsen pleegde te

geschieden — de hulp van zoogenaamde klopzusters.

In het doopboek worden er drie met name genoemd,

die als meters optraden : Marietje Pieters, Neeltje

Crelis en Teuntje Claas. Blijkens het doopboek werd

pastoor Oort op het einde van 1 7 1 8 lijdende, en in

zijne bediening ter zijde gestaan door den eerwaarden

Heer Vorsters. Hij stierf den i6eu Januari 17 19 i).

Gcrardus of Gcrbrandiis Bicyck, een lid van het

oud-Amsterdamsche burgemeesters-geslacht 2), die in

Februari 1719 als pastoor in de Statie volgde 3), heeft

zich blijkbaar al heel spoedig in de stille en lan-

delijke Nes minder op zijn gemak gevoeld. Want

het was te Haarlem bekend hoe vurig hij naar een

der zoogenaamde begijnen-staties verlangde. Alaar

toen in 1724 eene door den Jansenistisch-gezinden

pastoor Boot bezeten Statie •*) openviel, en door de

regeering der stad — wel merkwaardig genoeg —
aan pastoor Buyck ter vervulling werd aangeboden,

meende hij, tegen ieders verwachting, voor dit aan-

bod te moeten bedanken. Zoo liet pastoor Buyck door

1) De Katholiek: dl. 63. jg. 1873, blz. 275.

•') Bijdr. V. H.: dl. V, blz. 393.

3) Archief V. Utr.: dl. X, blz. 22.

*) Die van S.S. Anna en Maria, of zoogeu. » Kleine Hoek.

Begijnhofstatie was ze eigenlijk niet.
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zijne weigering de schoone gelegenheid voorbijgaan,

om eene Statie, die in bezit was gekomen der Janse-

nistische partij, opnieuw onder het bestuur der saeculiere

geestelijkheid te brengen i). De Vicaris Apostolicus

Van Bijlevelt was dan ook over deze onverklaarbare

handelwijze van pastoor Buyck kwalijk te spreken,

en liet niet na hem daarover zijn spijt en ergernis te

openbaren 2).

Eene tweede poging, welke werd aangewend om
pastoor Bu3'ck uit de eenzaamheid zijner Statie te

verlossen, had al even weinig gunstig gevolg. De
vacante plaats deed zich voor te Amsterdam in het

Maagdenhuis, alwaar den i leu Februari 1726 de

pastoor, een katholiek priester, gestorven was 3), Op
last des burgemeesters werd onmiddellijk de kerk

gesloten en alle godsdienstoefening verboden. Intus-

schen begaven drie der vier regenten van het Maag-

denhuis zich tot den burgemeester, met het verzoek

om in plaats van den overleden katholieken pastoor,

een eveneens goedgezinden katholieken priester be-

noemd te zien. Maar de vierde regent die Jansenistisch-

gezind was, stelde zich tegen zijne ambtgenooten te

weer, on bewoog hemel en aarde om een Jansenist

als pastoor in het Maagdenhuis te zien aangesteld.

Deze wedloop van aanbeveling, dit rusteloos werken

van allerlei stille krachten duurde gedurende eenige

weken, totdat de burgemeesters besloten, dat beide

partijen eene voordracht van eenige geestelijken zou-

den indienen, waaruit zij dan hunne keuze wilden

1) Archief V. Utr.: (Relatio van de la Torre) dl. XXII, blz. 212.

2) Bijdr. V. II.: dl. V, blz. 137— 138.

') Rij'ckevorscl, T. C, M. II. van : Geschiedenis van het R. C.

Maagdenhuis te Amsterdam, Amsterdam, J. S. de Haas, 1887,

blz. 87— 88; BiJdr. V. H.: dl. V, blz. 392 env.
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regenten op dit voorstel niet ingaan, wel wetende, dat

de burgemeesters op een der Jansenistisch-gezinde

candidaten hunne stem zouden uitbrengen. Alaar be-

merkende, dat, indien zij zich afzijdig hielden, terstond

den Jansenist zou worden aangesteld, leverden ook

zij eene lijst in, waarop als candidaten een drietal uit-

stekende katholieke priesters werden voorgedragen, te

weten: Gerbrandus Buyck, Martinus Fraats en (iijs-

bertus Duiverogge. Toch zooals voorzien was, op geen

van hen viel de keuze, daar een Jansenist als pastoor

in het Maagdenhuis werd aangesteld.

Pastoor Buyck bleef dus ook toen weer in de

Nes; maar reeds in het volgende jaar in 1727 werd

hij lijdende i) en in zijne geestelijke bediening ter zijde

gestaan door Arnoldus Hansen, die tevens in belofte

had hem als pastoor te zullen opvolgen. Dit ge-

schiedde den 7en Mei 1728, gelijk pastoor Hansen

met de hem eigen sierlijke hand in het doopboek

aanteekende: 2) Sub me Arnoldo Hansen, qui hunc

pastoratum per obitum admodum Reverendi Domini

Gerbrandi Buyck obtinui septima die mensis Maii ejus-

dem anni, [baptizati sunt].

Arnoldus Hansen — ook Hanssen geheeten —
was in 1696 in het Geldersche dorp Westervoort ge-

1) Archief V. Utr.: dl. II, blz. 150; Backhiisius, 7.: Verhaal van

hetgene Z. B. van Espen, als ook Chr. van Erkel en P. Quesnel,

betrekkelijk de Nederlandsche Zending verrigt hebben. Uit het

Latijn vertaald door F. J. van Vree, Utrecht, J. R. van Rossum,

1836, blz. 91--92.

2) Onder mij. Arnoldus Hansen, die den 7en Mei bij den dood

van pastoor Buyck dit pastoraat verwierf, ziju de volgende

doopsels toegediend.
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boren i), studeerde te Rome -), werd in 1720 tot pries-

ter gewijd en stond gedurende zes jaren als secretaris

of amanuensis den voortreffelijken Van Bijlevelt ter

zijde 3). Kort na diens dood, die den 21 en Januari

1727 inviel, werd hij door Joseph Spinelli, den nuntius

van Brussel, als assistent gezonden naar pastoor Buyck

in de Nes 4), maar tegelijk met de belofte hem als

pastoor te zullen opvolgen. Eene handelwijze, welke

vooral in de iS^^e eeuw vaak voorkwam, om den

Jansenisten te beletten, bij het afsterven van den

pastoor, eenige aanspraak op de opengevallen Statie

te laten gelden.

Als secretaris ontving hij menig blijk van onbeperkt

vertrouwen des Apostolischen Vicaris; kreeg in 1725 in

opdracht om aan de onder-aartspriesters Van Wycker-

sloot. Van den Steen en Beaumont geheime inlichtin-

gen te verschaffen omtrent de viering van den Jubilé-

aflaat des heiligen jaars 1725 5), en stond in geregelde

briefwisseling met den Vicaris-generaal Hoynck van

Papendrecht en den kardinaal d'Alsace, aartsbisschop

van Mechelen. Aan dezen zond hij geheel onder den

indruk van het afsterven des betreurden Vicaris

Apostolicus in sierlijk Latijn een roerend doods-

bedcht: » Ontzettend zwaar — zoo schreef hij ^) —
vooral in de tegenwoordige rampspoedige tijden is

de slag die ons getroffen heeft door het verlies van

zulk een man, die niet alleen door onberispelijkheid

van leven uitblonk, en een v/aardiir dienaar der Kerk

1) Bijdr. V. IL : dl. XIV, blz. 47 ; id. dl. XVII, blz. 200.

2) Archief V. Utr.: dl. IX, blz. 287.

\ 3) Brom, G.: Archivalia in Italië, 's-Graveuhage, Marünus

Xijhoff, 191 1, dl. Il, pag. 161.

•1) BijJr. V. H. : dl. XVII, blz. 200.

5) Bijdr. V. H. : dl. V, blz. 389.

6) Brjdr. V. H.: dl. V, blz. 426—427.
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was, maar zich ook een standvastig verdediger van

het gezag des ApostoHschen Stoels in deze streken

betoonde en voor deszelfs rechten met onbezweken

zielskracht bleef strijdene.

Ach, ware pastoor Hansen altijd onder de leiding

gebleven van voortreffelijke priesters, die het gezag

van den H. Stoel met onbezweken zielskracht verde-

digden; ware hij niet in zijne stille en landelijke

Statie aangetrokken geworden door de heillooze ge-

schilpunten tusschen de saeculiere en reguliere gees-

telijkheid bestaande; en vooral, had hij met zijn vrede-

lievenden geest naar geen middelen uitgezien om de

scheuring, waaraan de katholieke Kerk in eigen boe-

zem lijdende was, gelukkig te beëindigen. Voor deze

taak toch was hij niet in het minste berekend. Bij

gebrek aan scherpte van doorzicht en zelfstandigheid

van oordeel, verblind bovendien door te vergaande

vredelievende gezindheid, geraakte hij al te gemak-

kelijk onder den invloed van geestelijken, die zelf

zonder aanstelling van hoogere hand, zich als tusschen-

personen opwierpen voor het herstel van de een-

dracht in den boezem der Kerk. Straks zou hij alleen

van het vijftal priesters, dat hem op den voorgrond

had geschoven, als volbloed Jansenist, zijne Statie

verlaten, en — treurig genoeg — buiten de Kerk

zijn in den aanvang zooveel belovend priesterlijk leven

beëindigen.

Tot de vrienden dan van pastoor Hansen — als ik

ze zoo noemen mag — behoorde allereerst een zekere

Nicolini, een priester van hooge afkomst, aan wien

de kardinaal Staats-secretaris in opdracht had gegeven

omtrent de heerschende gezindheid der Jansenisten in

de Hollandsche Zending een verslag op te stellen.

Hij meende, met de beste bedoehngen gezind, dat
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de eenheid onder de katholieken voor geen te duren

prijs van den kant van Rome kon gekocht worden

:

zóó zelfs dat de aartspriester Van der Valk zich meer-

malen over het gedrag van Nicolini verbaasde, en

reden meende te hebben zijne katholiciteit te betwij-

felen, en hem te verdenken van over te hellen tot de

Jansenistische partij. Deze verdenking moge in de groote

bezorgdheid des aartspriesters voor het behoud der

zuivere leer te ver zijn gegaan: de weinige menschen-

kennis van den hoogen prelaat, zijn grenzeloos opti-

misme en vooral zijne al te groote gemoedelijkheid

tegenover de listige houding der Jansenisten hadden

daartoe maar al te gereede aanleiding gegeven ').

Een tweede bemiddelaar, die zich eveneens uit den

vreemde vrijwillig aanbood, was de Capucijner pater

Norbertus. Wij zien hem -— aldus wordt hij door

Dr. Brom geteekend -) — nooit anders dan achter de

coulissen, doch telkens erkennen wij hem als den

eigenlijken régisseur, die handig de rollen verdeelt

en het stuk inscèneert, al blijft hij zelf steeds zorg-

vuldig op den achtergrond. Eene raadselachtige per-

soonlijkheid, die enkel in de iS^e eeuw met hare

weggedoezelde beginselen en verflauwde grenzen

mogelijk was.«

Als »Dritter im Bunde« komt de Buitenveldertsche

pastoor Joannes Nanning. Want bij al de geleerdheid,

waardoor deze welbespraakte herder onder zijne tijd-

genooten uitstak, stond hij niettemin bekend als een

zeer wonderlijke geest met even wonderlijke meenin-

gen; die zelfs in zijn tijd dorst beweren, dat de zen-

dingen van den Nuntius in het oud-bisdom, zonder

toestemming van het kapittel, waartoe hij behoorde»

1) Archief V. Utr.: dl. XXXVIII, blz. 194—196.

ï) Archief V. Utr.: dl. XXXVIII, blz. 258-259.
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ongeldig waren i)
; die van zijne jeugd af vriendschap

onderhield met den befaamden Van Heussen en met

andere Jansenisten, en van hen naief en dwaselijk

genoeg vermeende, dat hun breuk met de moederkerk

door te juister ure ingestelde pogingen zou te her-

stellen zijn 2). ]\Iaar gebeurde het — en het was inder-

daad geen wonder — dat zijne rechtzinnigheid in twijfel

werd getrokken, of dat door zijn heulen met de Jan-

senisten eene aanklacht tegen hem werd ingediend, dan

was hij er aanstonds bij, om den kansel te beklimmen

en voor heel de wereld te betuigen van de Jansenisten

en hunne meeningen geheel afkeerig te zijn ^).

Tot den kring van pastoor Hansen behoorde ten

vierde Joës Simon Hermanus Oem, pastoor van den

Achterburgwal in de Statie 3 de Lely« achter het

Begijnhof te Amsterdam; provisor van het collegie

Pulcheria ^), onder-aartspriester van Amstelland, deken

en later Vicaris van het Haarlemsche kapittel, waar-

voor ook hij met bijzondere genegenheid bezield was.

I
1) Btjdr. V. H.: dl. XXI, blz. 415.

I 2) Archief v. Utr.: dl. VIII, blz. 349.

3) Bijdr. v. IL: dl. VI, blz, 383—385. Weinig stichtend is het-

geen door Pater de Longas in een brief van 22 Aug. 1740 aan

Testa, den secretaris van Nuntius Tempi omtrent Nanning wordt

medegedeeld: Nanningus Eelgicus est et hujus saeculi sanctus,

caput gerens ipso charissimi annuli adamante durius, nuUi feie

ratiouis malleo cedens, ubique spiritus inquietus, uti tot pastora-

tus, quibus inservivit testautur; foemiueae vocis homo, euuuchi

instar loquens, a similibus abhorreo, esto, mihi sit amicus prout

et VHctius [de pastoor van Sloten], qui hic et uunc frugali nostra

fruuutur mensa. Noveris et ipsum singularissimum a Lapide [Van

den Steen] amicum, quem communi attollit cum adagio: Tertius

e coelo cecidit Cato. Eu later, 17 Oct. 1740, schrijft de Lougas

wederom aan Testa over Nanning, dat indertijd Dalenuoort voor

de verheffing van Nanning tot het ambt van Vicaris Apost. bij

de Staten geijverd heeft. Bissch. Oud-Archief Haarlem: Archief Tempi.

*) Bijdr. V. H.: dl. VIII, blz. 103.
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't Is gewis teekenend van hem te lezen »clat hij

niet Jesuitsg'ezint« was ^).

Lid van het gezelschap was ten laatste de befaamde

minderbroeder Josef de Longas, die gedurende 37 jaren

aan het hoofd stond van de Statie het Boompje te

Amsterdam. Naar het getuigenis van een tijdgenoot -),

was hij »een man van weinig woorden in het uiterlijk te

spreken maar die zijn woorden wonderbaarlijk op tijdt

en geleegenheid wel wist te beleggen. Zijnde dit het

carakter van eenen waeren politicus en deeze kunst in

hem heeft veroirzaakt, dat hij veele gunsten in ons land

verkreegen heeft*. Maar van > zijne politieke kunst*

waren niet alle geestelijken uit dien tijd gediend. De

aartspriester Van den Steen rekende hem, door wien

het > nomen nuntii est odiosum« gesproken was ^), tot

>de faux-frères qui aiment a brouillerc ^). Intusschen

was ook door den Staats-secretaris in 174S een

schrijven gericht tot Pater de Longas, die, naar het

getuigenis van den Tansenistischen bisschop Joës van

Stiphout ^''), »uyt al zyn vermogen met en voor ons

werkt«, om met den aartspriester Van der Valk in

overleg te treden, opdat de noodige besprekingen

omtrent de gezindheid der Jansenisten konden plaats

grijpen. En wonderlijk genoeg droeg Van der Valk aan

Pater de Longas eene warme hoogachting toe ''•): hem

beschouwende als >te verstandig, eerlijk en teer van

geweten om zich te schikken naar de denkbeelden

van Pater Norbertusc.

1) Bijdr. V. II.: dl. XIV, biz. 72.

2) Van den Amsterdamschen Katholieken boekhouder Jan de

Boer. Bijdr. v. H.: dl. XXVI, blz. 299.

3) Bijdr. V. H.: dl. XXII r, blz. 163.

4) Bijdr. V. H.: dl. XXIII, blz. 177.

6) Bijdr. V. H:. dl. XV, blz. 233.

6) Archief V. Utr.: dl. XXXVIII, blz. 268.
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De pogingen nu, welke door dit vijftal werden

aangewend om aan het onverkwikkelijk geharrewar in

den schoot der Hollandsche kerk een einde te maken,

zullen in zooverre slechts ter sprake komen als pastoor

Hansen daarmede rechtstreeks betrokken is.

Bij pastoor Oem zat Pater Norbertus, soms wel

ofschoon ongevraagd, met pastoor Nanning en pastoor

Hansen aan tafel i); en later middagmaalde hij des-

gelijks met den prelaat Nicolini in de Nes bij pastoor

Hansen ^). Als gevolg allicht der gehouden tafelge-

sprekken liet pastoor Hansen in zijn welmeenenden

maar onberaden ijver zich zóóver voeren, om alles te

beproeven wat tot het herstel der eenheid dienen

kon, dat de aartspriester diens optreden » dwaas en

roekeloos« noemde, en te verstaan gaf, dat de Janse-

nisten bij hem in lang geen kwaad blaadje stonden.

Ook de nuntius Crivelli meende dat pastoor Hansen

zich door Pater Norbertus op sleeptouw had laten

nemen en verdacht hem van Jansenistische neigin-

gen 3). En inderdaad hoe ondoordacht pastoor Hansen

kon handelen, getuigen de vier brieven, welke door

hem in de jaren 1749 tot 175 1 naar verschillende

kardinalen der curie werden opgezonden; daarin werd

op eigen gezag op het herstel der bisschoppelijke

Hiërarchie in den lande aangedrongen en de tegen

de Jansenisten ingebrachte beschuldigingen van onge-

hoorzaamheid naar vermogen weerlegd *). Hij be-

merkte niet, dat eigenlijk niemand minder dan hij tot

dit optreden gerechtigd was. Het uitgesproken verlan-

gen van den Jansenistischen bisschop Van Stiphout om

1) Archief v. Utr.: dl. XXXVIII, blz. 267, noot i.

-) Archivalia in Italië: l.c, pag. 161.

8) Archief V Utr.: dl. XXXVIII, blz. 207-208.

<) Archivalia in Italië: dl. II, pag. 160—174.
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hem tot opvolger van Van den Steen te zien aange-

wezen ^), had voor hem, alleen reeds uit kieschheid,

reden genoeg moeten wezen om voor geen herstel

der bisschoppelijke waardigheid in de Hollandsche

Zending te ijveren; bovendien zijn optreden en han-

delen buiten toestemming en medeweten van den

Nuntius en den aartspriester, door wien hij zelf van

Jansenistische neigingen verdacht werd, had hem als

oud-secretaris moeten doen begrijpen, dat zijne brieven

onbeantwoord zouden blijven, hoogstens met een

beleefd bericht van ontvangst konden vereerd wor-

den. Wat was zijne handelwijze anders dan een in-

gaan tegen den »nervus ecclesiasticae disciplinae,< waar-

van hij in zijn eigen brieven de Jesuieten zoo krachtig

beschuldigt? Zoo weinig was hij blijkbaar op de hoogte

van den stand der zaken en het gehalte der handelende

personen, dat hij zich bij kardinaal Corsini aandiende

als den gelukkigen gastheer van Nicolini en Norbertus

>me meamque mensam sua presentia honorare dignati

suntc. Als men ooit zijn eigen zaak bederven kan, dan

zeker door het noemen van de warme vriendschap

met deze beide mannen, tegen wie de nuntius, den

eersten om zijn kinderlijk optimisme, den tweeden om
zijn heulen met de Jansenisten reeds uitdrukkelijk

gewaarschuwd had.

In zijne brieven dan wordt door pastoor Hansen in

fraai Latijn aangetoond, dat de Hollandsche Zending

bijna 50 jaren door eene verfoeilijke tweedracht wordt

verdeeld, tot groote schade der zielen. De katholieke

priesters stellen alles in het werk om de afgedwaalden

met den Apostolischen Stoel te vereenigen. Op het

herstel der bisschoppelijke Hiërarchie wordt krachtig

1) Bijdr. V. IL: dl. XV, blz. 264; Archief v. Utr.l dl. XXXVIII,
blz. 205.
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aangedrongen i): het bestuur der nuntii en der inter-

nuntii moge voortreffelijk wezen, de Missie daaren-

tegen verlangt meer. Sinds eene halve eeuw werd het

H. Sacrament des Vormsels niet toegediend 2); de

heilige OHeën moeten elders gehaald worden. JMaar

de regulieren die den »nervus ecclesiasticae discipli-

nae« plegen te weerstaan, verzetten zich tegen dat

herstel. Wij willen met hen echter wel samenwerken,

als zij zich maar houden aan de gesloten overeen-

komsten. Door het gemis van bisschoppen was de

Kerk in de Hollandsche Zending niet lijdend maar

zieltogend geworden* ^).

Den 1360 September 1749 werd alleen deze breed-

voerige brief, waarvan door ons een kort verslag werd

gegeven, door kardinaal Corsini welwillend maar ont-

wijkend en beknopt beantwoord. De kardinaal prijst

pastoor Hansen als een goeden herder, die zijne

kudde lief heeft en daarvoor bijzondere zorgen koes-

1) Pater Albers is van gevoelen dat liet pleidooi van pastoor

Hansen voor het herstel der Hiërarchie zijn grond vond in het

voornemen, dat in de eerste helft der iSde eeuw de raads-

pensionaris en de hooge ambtenaren der Republiek een R. C.

bisdom te Utrecht wilden oprichten. Wel zonderling dat door

den pleitenden pastoor van dit gewis belangrijk argument met

geen enkel woord wordt gebruik gemaakt. Geschieden is van het

herstel der Hiërarchie in de Nederlanden: dl. I, blz. 3 — 5.

-) Hier is pastoor Hansen niet geheel juist: want in het najaar

van 1728 werd door den prins van Auvergne, aartsbisschop van

Vienne, onder goedvinding van de Staten aan 3000 katholieken in

den Haag het H. Vormsel toegediend. En hij lijkt het ook op

nog andere plaatsen gedaan te hebben. Bijdr. v. H.: dl, XX,

blz. 245. Ook in 1736 werd in de Duifjes-kerk te Amsterdam

door bisschop Loyd in stilte het H. Vormsel toegediend. Archief

V. Utr.: dl. XI, blz. 56.

3) Vgl. Bijdr. van H.: dl. XXI, blz. 454—402 ; id. dl. XXHI,
blz. 161—203. Over den toestand der Missie na den dood van

Van Bijlevelt: Archief v, Utr.] dl. XV, blz. 290 env.
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pastoors zijn schrijven onderteekend hadden, opdat

beter mocht bhjken, dat, wat pastoor Hansen per-

soonHjk begeerde, ook door meerderen gevvenscht

werd; en vermaant ten slotte allen tot gebed.

Of pastoor Hansen zich reeds in die jaren wel-

bewust bij de Jansenistische partij had aangesloten,

mag betwijfeld worden. Want in de jaren 1753 en

1759 toen met toestemming der Staten hem een

kapelaan in de geestelijke bediening ter zijde stond i),

werd door het destijds geoefende oog der geestelijk-

heid in het gedrag van pastoor Hansen niets be-

speurd, dat tot verdenking of tot het tegen hem uit-

brengen eener beschuldiging van Jansenisterij gereede

aanleiding gaf. Of men zou moeten aannemen dat de

gezindheid der beide samenlevende en samenwerkende

priesters in zuiverheid van leer te wenschen overliet.

Veeleer nemen wij aan, dat pastoor Hansen door zijn

voortgezetten en vertrouwelijken omgang met de Jan-

senisten al meer en meer onder hun invloed geraakte

en allengs geheel en openlijk tot hunne gevoelens

overging. Deze gezindheid werd eerst openbaar in het

jaar 1761. De eerw. Heer kapelaan Fokkink 2) waar-

schuwde de katholieken der Statie voor hun pastoor,

omdat hij van zijn geloof was afgevallen. Het laatste

door den ongelukkigen herder toegediende doopsel is

van 12 Augustus 1761.

Op den 2 8en Augustus, aldus Dr. Knuttel, •^) kwa-

1) Bijdr. V. //., dl. XXII, blz. 40.

') Petrus Bartli. Fokking of Fokkink wordt in het Uber » Status

niissiouis« een »doctus et eruditus liomo« genoemd. Hij werd iu

1768 pastoor te Bergscbenhoek en overleed aldaar den igen Au-

gustus 1779.

') De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Repu-

bliek : 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894, dl. II, blz. 158—160.

16
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men vier Oud-Roomsche heeren den pastoor met een

jacht afhalen, en vertrokken met hem naar Amster-

dam, waar Hansen bij den Oud-Roomschen pastoor

Ahuys zijn intrek nam. Hij stelde zich daar onder be-

handehng van den chirurgijn Beekman, die hem Hjdende

verklaarde aan een »buyten gewoonen extra swaare

darm en net breuk. « Hij stelde zijne gemeente in kennis

van zijn verblijf te Amsterdam. De kerkmeesters meen-

den dat de pastoor de Statie verlaten had, en vroegen

aan Gecommitteerde Raden den 2 3eu October admissie

voor C. P. de Graaff ^) welk verzoekschrift om advies

in handen werd gesteld van den baljuw van Amster-

dam. Daarop begonnen eerst de moeilijkheden. De

pastoor verklaarde niet van zins te zijn geweest de

pastorie voor goed te verlaten, terwijl de kerkmeesters

beweerden, dat hij hun dit verzekerd had. Er werd nu

eene commissie benoemd, die heel wat documenten te

doorlezen kreeg. In een nader verzoekschrift betoogden

de kerkmeesters zeer ter snede, dat de pastoor zelf

verklaard had Oud-Roomsch te zijn. Welnu dan was

immers de Statie van zelf vacant, want de Staten

hadden herhaaldelijk beslist, dat de Roomsch-Katho-

lieken en Oud-Roomschen zich niet met elkanders

Staties hadden te bemoeien, en een Roomsch-Katho-

lieke Statie door een Roomsch-Katholieken priester

bediend moest worden. Later kwamen zij hierop nog

eens uitvoeriger terug en schreven o. a. : »Men voege

e3^ndeleyk met permissie van hacr Ed. Mog. hier nog

by, hoe dat te Schiedam, stemmende Stadt in Stact,

in den jacre 1747 een diergelyk geval ids het tegcn-

ij Hij was toeu pastoor te Rhoon, giug iu 1764 als pastoor

naar Duivendreclit, vervolgeus naar Voorburg, waar hij den

31 en Jan. 1779 overleed.



Woordige is gebeurt. Het geval is dit : A. Bogaerts, 1)

Jansenist Priester aldaer, verlaet die leer en gaet over

tot het Rooms Catholicq geloof, h}^ word ontbooden

voor de magistraet, word over die verandering onder-

houden en om kort te zijn, na verscheyde onaenge-

naeme ontmoetingen van sommigen der gemeynte te

hebben uytgestaen, heeft hy zijne pastorie moeten

verlaten en is een ander Jansenist in zyn plaets ge-

steldt.*

Inmiddels was pastoor Hansen, vergezeld van twee

Oud-Roomsche geestelijken, den i3en Februari 1762

weer naar zijne pastorie gegaan, waar hem echter

door den kapelaan de toegang geweigerd werd. Ein-

delijk den 3oeii Maart gaven Gecommitteerde Raden

bevel, dat de pastoor weder in het bezit der pastorie

zou worden gesteld; desnoods moest de baljuw hem
met den sterken arm hulp verleenen. Veel verder was

de pastoor echter niet. Daags na zijne komst was de

kapelaan vertrokken, die voor het laatst den yeu Maart

1762 gedoopt had. Maar de gemeente was zoo tegen

hem verbitterd, dat niemand meer bij hem in de kerk

kwam of een kind ten doop bracht. Intusschen ging

pastoor Hansen, in weerwil van zijne suspensie, met

het verrichten der kerkelijke functiën voort; slechts

enkele leden der clerezij pleegden op Zon- en feest-

dagen in twee rijtuigen uit Amsterdam bij hem ter

1) Adriauus Boogaert(s) was Gouwenaar van geboorte en op

demissorialen hem verleend door Hugo van Heussen en Cornelis

Stackeubiirg den 25 Maart 1719 door den bisschop van Senez

op onwettige wijze tot priester gewijd. Hij was 22 jaar Jausenis-

tisch pastoor te Kralingen, en werd als zoodanig in 1746 ver-

plaatst naar de Statie het Huis te Poort te Schiedam. In 1747

keerde hij tot de moederkerk terug en verliet in 1748 zijne Statie

te Schiedam. In 1749 werd hij pastoor te Pijnacker waar hij den

17 Jan. 1773 kwam te overlijden.
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misse te komen. Maar zij waren onder de katholieke

bevolking zoo weinig welkom, dat hun al spoedig

water voor de paarden geweigerd werd, en op een der

Zondagen na kerktijd een der rijtuigen in de sloot

werd teruggevonden. Ook aan den pastoor werden

allerlei onaangenaamheden bereid, en vele voordeelen

aan zijne bediening verbonden, gingen voor bem ver-

loren. Hij kon het er dan ook niet uithouden en ver-

liet den leti April 1763 de Statie, na zich bij notarieele

acte eenc jaarlijksche uitkeering van 100 gulden ver-

zekerd te hebben, en vestigde zich metterwoon te

Amsterdam.

Pastoor Meylink, die »per discessum D"' Arnoldi

Hansen«, in de Statie als pastoor volgde, schreef over

hetgeen in het afgeloopen jaar was voorgevallen het

volgende in het doopboek i)
: Cum Jansenistae domum

et ecclesiam hujus communitatis fraude èt vi per annum

occupaverant, ne vel ullum membrum hujus communi-

tatis ipsis adhaesit, sed tota, dispersa autem in partes^

ad circumjacentes pastores cessit et ab iisdem Sacra-

menta suscepit, et sic hac occasione ab Adm. R*^" D"°

N. Wilkens, pastore in de Bullewijk et ab Adm. R'^°

D"° J. B. Zevensterre in Bovenkerk baptizati sunt

sequentes, waarna de door beide pastoors toegediende

doopsels, van 8 Mei 1762 tot 26 Maart 1763, in het

doopboek der Statie werden ingeschreven.

Antonms Christianns Meylijik, Amsterdammer van

geboorte, was van 1759 tot 1763 pastoor te Hooi;-

1) Toen de Jauseuisten kerk en pastorie gedurende een aar

met geweld en bedrog in bezit bielden, heeft niemand der Statie

ben aangehangen, maar is men tot bet ontvangen der H. Sacra-

menten naar de buurtpastoors gegaan : Wilkens in de Bullewijk

en Zevensterre te Bovenkerk.
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woud; zijne toelating te Nes en Swaluwebuurt, destijds

eene »Statio bona« genoemd, ^) dagteekent van 2 i Maart

1763.2) Dwars achter zijne woning bouwde hij eene

nieuwe kerk, waartoe hem van regeeringswege den

^en Febr. 1774 verlof werd gegeven. Den 4611 ]\lei 1774

werd door Cornelis Schouten de eerste steen »geleytc

en den 24^11 October van hetzelfde jaar kon het kerkje

in gebruik worden genomen. De gemaakte onkosten

beliepen een bedrag van 14.500 gulden, welke gedekt

werden door batige saldo's der vorige jaren, door vrij-

willige giften en eene geldleening van 4500 gulden.

De grond, waarop het kerkje stond, was een geschenk

van Thamis Bleekendaal en Jannetje Willemse Ceelie.-"*)

Van dat kerkje is op het oogenblik nog een der

zijmuren en een brokstuk van de Sacristy overge-

bleven.

Blijkens mededeelingen in het doopboek aanvaardde

pastoor Meylink voor zijne geestelijke bediening de

onwaardeerbare hulp van twee klopjes: Truitje Corne-

lisse Kouw en Cornelia van Grondstein. Den 1 2 Febr.

1779 ontving hij van de Staten verlof voor een kape-

laan. Het volgende jaar den 31^11 Januari 1780 werd

pastoor Meylink door Ignatius Busca, den Apostoli-

schen Nuntius te Brussel, tot pastoor benoemd van de

Statie bijgenaamd de »Papegaai«, te Amsterdam. 4)

Den Sen Juli 1785 volgde zijne verheffing" tot coad-

jutor van den aartspriester Franken. Den gen Augustus

1) Relatio van deu Nuntius Ghilini 1763—75. Archief van JJir.:

dl. VIII, blz. 130.

2) Bijdr-. V. IL : dl. XXII, blz. 40.

3) Kerkarchief der Parochie. Door Gerrit Bleekendaal werden in

17S3 bij uiterste wilsbeschikking aan de kerk twee kampen wei-

land vermaakt, gelegen in de bovenlanden van den Bovenkerker-

polder.

*) Bijdr. V. H.: dl. XIV, blz. 190; id. dl. XXXIII, blz, 299.
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werd hij, naar eigen aanteekeningen, i) door de Staten

van Holland met welwillende voorkomendheid »cum

propensionc et benevolentia^. ontvangen en als aarts-

priester toegelaten, gelijk ook den i2<-ii Augustus door

de Staten van West-Friesland geschiedde.

Aartspriester Aleylink stierf te Amsterdam den 2 8steu

September van het jaar 1787 2).

Hülcgardus Mauritius ScJmlfz was te Dordrecht in

1729 geboren, werd priester gewijd en stond in r763

als kapelaan te Amsterdam in de Statie op de Boom-

markt. 3) Van 1769 tot 1780 was hij pastoor te Iloog-

karspel en Westwoud, destijds ééne Statie vormende

van 340 communicanten en een inkomen aldaar ge-

nietende van 700 tot 800 gulden. •*) Den 236" Februari

1780 ontving hij van de Hoogmogende Staten zijne

toelating als pastoor te Nes en Swaluwebuurt. 0) Met

zijn buurtpastoor Van den Dorp uit de Bullewijk leefde

hij blijkens de herhaaldelijk gedane klachten bij den

aartspriester bijna een geheel jaar in oneenigheid wegens

het schenden der pastorale rechten. Vroeger heb ik

reeds medegedeeld hoe pastoor Schultz den ziekelijken

pastoor van den Boer te Bovenkerk in het bestuur der

parochie ter zijde stond. G) In 1 807 had hij als kapelaan

den Eerw. Heer Jacob Caarls. Hij overleed den 26en

November 18 13, ruim 84 jaren ouden werd te Amstel-

1) Bissch. Oud-archïef, Haarlem.

*) En niet in 1788 zooals verkeerdelijk ^vordt aangegeven in

Bijdr. 7: H.: dl. XXXIII, blz. 298-299.

3) Bijdr. V. II.: dl. XIV, blz. 1S5.

*) Archief V. Utr. : dl, IV, blz. 141; id. dl. VIII, blz. 132.

6) Bijdr. V. H.: dl. XXII, blz. 40.

«) Bijdr. V. IL: dl. XXXVII, blz. 112. Hij stierf 14 Maart 178 1.



247

veen begraven, i) Zijn bidprentje geeft hem het eer-

volle getuigenis: Hij heeft zijne gemeente recht gedaan

volgens de wet des Heeren en is in zijne woorden ge-

trouw bevonden. 2)

Joannes Braakman was in 1750 te Amsterdam ge-

boren en deed in Januari 177 i te Rome den gewonen

eed der propagandisten, waarmede zij beloofden als

priester onder de leiding der Propaganda werkzaam te

zullen wezen. In het vaderland teruggekeerd, was hij

kapelaan te Leidschendam, van 25 juni 1784 pastoor te

Hoogmade, 3) van i So i pastoor te Assendelft, 4) alwaar

hij, blijkens eene aantcekening van den aartspriester

Cramer op Juli 18 12, tegen het besluit vanden vorigen

aartspriester Ten Huisdier, zijne geestelijke rechtsmacht

over een gedeelte der Statie Crommeniedijk, den zoo-

genaamden Dam, wilde uitstrekken. Eerst na langen

tijd van verzet, heeft hij in deze aangelegenheid ge-

hoorzaamd. Den igeu December 1813 werd hij tot

pastoor benoemd te Nes en Swaluwebuurt, alwaar hij

bij zijne komst, als zijnde reeds 63 jaren oud, door twee

zijner kerkmeesters onaangenaam ontvangen werd en

veel tegenwerking te verduren had. Zij weigerden hem

zijn jaarlijksch inkomen, »et alia commoda« aan de

Statie verbonden, uit te keeren. Maar al spoedig be-

daarde de tegenstand, en bleek de Statie met den

nieuwen pastoor wel te vreden. Hij stierf den 2 7cn

Augustus 1817 en werd te Amstelveen begraven, ^)

J) Bissch. Oud-Archief, Haarlem.

2) Eccl. XLVI, 17, iS.

3) Bijdr. V. H.: dl. XXII, blz. 48.

i) Archief V. Utr.: dl. XIX, blz. 327.

.)) Bissch. Oud-Archief, Haarlem. De in de BiJdr. dl. XII, blz. 43

medegedeelde jaarcijfers, pastoor Braakman betreffende, zijn alle

onjuist,
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Augusitnus Greve was te Amsterdam in 1767 gebo-

ren, werd priester gewijd en was kapelaan te Rijpwete-

ring, te Alkmaar, en te Haarlem in het Begijnhof, i)

Van 1803 tot vSeptember 18 17 stond hij als pastoor te

Medemblik, alwaar hem, blijkens eene aanteekening

van den aartspriester Ten Huisdier, '-') den 4tn Februari

1804 door den Vice-Superior volmacht verleend werd,

om eenig goud- en zilverwerk, door pastoor Stappers

aan de Statie vermaakt om aldaar ten eeuwigen dage

bewaard te blijven — van de hand te doen, mits de

opbrengst ten bate van de kerk besteed zou worden.

Te Nes en Swaluwebuurt plaatste hij in 1S18 een

toren met klok en uurwerk op het kerkje, — de klok

woog 214 pond — verfraaide het met een nieuw orgel,

en legde in December 1820 voor de Statie een bijzon-

der kerkhof aan. De geschiedenis van dezen kerkhof-

aanleg wordt ons door den pastoor zelf medegedeeld.

» Dikwerf — zoo schreef hij 3) — hoorde ik spreken

over den aanleg van een kerkhof voor onze gemeente.

Maar om de veelvuldige noodige verbeteringen in de

kerk van het orgel, het herstellen der ornamenten, het

repareeren van het stucadoorwerk, het schilderen der

kerk, gedroeg ik mij, als hoorde ik die gesprekken

over het kerkhof niet. Dan, daar mijne geliefde en

alleszins godsdienstige zuster Anna Maria Greve, die

den 4 Juli 18 19 overleed, en als eerste lijk op het R. C.

kerkhof aan de Kwakel begraven werd, werd ik, door

die plechtige begrafenis getroffen, door mijne gemeente

meer en meer aangespoord tot het aanleggen van een

kerkhof alhier en wel zoodanig, dat ik, hoezeer tegen

1) Bijdr. V. H.: dl. XXII, blz. 408; Bissch. Oud-Aichief, Haarlcvt.

2) Bissch. Oud-Archïef, Haarlem.

•'') Kerkarchief der Parochie.
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vele zwarigheden opziende, eindelijk mijn woord gaf,

daarvan werk te zullen maken. Ik ben dan begonnen

:

lO. met het gevoelen te vernemen der gemeente

omtrent de plaats waar het zou worden aangelegd;

2". omtrent de wijze hoe het aan te leggen. Op
den 2eu Augustus 1819 gaf ik den Heer Schout van

ons voornemen kennis, presenteerde vervolgens een

request aan de Staten van Noord-Holland en kreeg

eindelijk, na veel over en weer schrijven, den igen

December 18 19 verlof.

Den Zondag daarop gaf ik van deze beslissing aan

de gemeente kennis, feliciteerde haar daarmede, waarna

weldra met allen ijver aan den aanleg begonnen werd.

Sommigen gaven vecnaarde, anderen arbeidden, weer

anderen brachten het werkloon bijeen, en wat nog

van de onkosten overbleef, werd door de kerk betaald.

Het geheele kerkhof werd aangelegd onder directie

van den kerkmeester Willem Schreurs.

De kerkmeester Willem Griffioen, die zijne boare-

plaats met annexe landerijen als legaat aan de kerk

geschonken had '), stierf, voordat het kerkhof geheel

voltooid was, maar werd toch volgens zijne begeerte

daarop begraven.

Op den 5611 September 1820 werd het kerkhof door

den landdeken van Amstelland, pastoor J. E. Koch,

onder toeloop van eene verbazende menigte menschen

ingewijd. 2)

*) Deze hofstede, ruim 31 bunders groot, was door hem iu

1S07, in den Franschen tijd, toen de waarde der landerijen sterk

gedaald was, voor den thans bijna ongeloofelijk lagen prijs van

10.000 gulden aangekocht van de familie Hooft.

*) Pastoor Koch, Hagenaar van geboorte, was kapelaan te Am-
sterdam aan »de Posthoornc, pastoor te Helder en Huisduinen

tot 2 April 1805, te Egmonden tot 1812, te Haarlem ad S Tho-

mam tot 181 7 en tot 1835 deken en pastoor van )>de Posthoorn*
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»Die dag was voor allen een dag van groote vreugde

en genoegen.*

Pastoor Greve overleed den gen October 1828, ruim

61 jaren oud en werd op het kerkhof der Statie be-

graven. Zijn gedachten isplaitj e past op hem de lofprij-

zing toe uit het boek der Wijsheid (IV. 7) »Een recht-

vaardig mensch, al wordt hij door den dood \-errast,

zal in ruste zijn.«

*

Joamtcs van Pinxteren, een Schiedammer van ge-

boorte, was den 28 October 18 16 tot priester gewijd.

Hij was kapelaan te Noordwijk en stond van 18 Juli

1S22 tot 13 Maart 1823 als pastoor te Sommelsdijk,

van 1823 tot 1828 als pastoor te Wormer, waar den

2oen December 1828 zijne benoeming kwam voor de

Statie Nes en Swaluwebuurt. Hij richtte aldaar in 1829

het broederschap op van Gedurige Aanbidding. De
Aartspriester Van Banning noemt pastoor van Pinxte-

ren >een ijverig priester, goed van karakter, maar

zwak van gestel.« In 1830 werd hij in de bediening

bijgestaan door kapelaan C. Blom en van 1830-1832 door

kapelaan G. Heemskerk. Pastoor van Pinxteren stierf

den 27eu Januari 1832 en werd op het kerkhof der

Statie bijgezet.

Petrus Joannes Vroonians werd te Rotterdam in

1795 geboren en den 5 Juni 18 19 te Mechelen tot

priester gewijd. Hij was kapelaan te Berkenrode, in

»de Papegaai* te Amsterdam, van 1S26 tot 1832

pastoor te Berk el en sinds 9 April 1832 te Xes en

te Amsterdam, Hij stierf den loen Febr. op 68 jarigen leeftijd

en werd te Nes en Swaluwebuurt begraven. Op zijn grafzerk

staat gebeiteld: Ik ga nu sterven, gij zult mij begraven in mijn

graf, hetwelk ik mij bereid heb. Gen. 50. 5.
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Swaluwebuurt. Door den aartspriester Van Banning

wordt hij geteekend als een man »van vreesachtig ge-

moed, goedig van karakter en wel onderlegd. « Blij-

kens het verslag van den aartspriester Gerving in

het jaar 1842 aan den Vice-Superior opgezonden, werd

de Statie Nes en Swaluwebuurt onder de » middelma-

tige* gerekend. Vroeger, zoo schrijft hij, behoorde zij

tot de beste, maar in de laatste jaren was zij niet

weinig achteruitgegaan i). Hetgeen trouwens genoeg-

zaam blijkt uit de wijze waarop de noodzakelijke ver-

anderingen en verbeteringen in de bekrompen en danig

vervallen pastorie werden aangebracht. Het bestaande

gedeelte der pastorie werd hersteld en een even groot

gedeelte geheel nieuw daaraan bijgebouwd, zoodat de

I^astoorswoning uitwendig een goed voorkomen ver-

kreeg en inwendig zeer doelmatig werd ingericht.

Maar de kerkmeesters wilden in deze plannen maar

moeilijk toestemmen, zoodat de helft der onkosten, die

een bedrag beliepen van 6000 gulden, door Pieter

Omtzigt onder zekere bezwaring — en de andere helft

door den pastoor — zelven zonder eenige verplichting

voldaan werden. Toen de bouw voltooid was, werd de

pastoor door zwakte buiten staat gesteld zijne pastorale

functiën waar te nemen. Den 2 2eu November 1844

vertrok hij naar Amsterdam naar het burger oude

mannen Huis onder de zinspreuk: >Brentano's Steun

in ouderdom*, alwaar hij, voor zoover het hem mogelijk

bleef, de geestelijke zorg waarnam over de ouden van

dagen. Hij stierf den 26cu September 1846 en werd

op zijn verlangen te Nes en Swaluwebuurt begraven.

Blijkens zijn gedachtenisplaatje had hij, ofschoon

bijna voortdurend lijdende, tijdens zijn pastoraat van

1") Bissch. oud-archef, Haarlem,
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den k;int zijner gemeente de meest toegefelijke voor-

komendheid genoten. >Gij weet, broeders, dat ik sedert

lang in zwakheid des lichaams aan u het Evangelie

verkondigd heb, welke lichamelijke zwakheid gij niet

hebt miskend noch versma?.d, maar mij als uwen Gods-

gezant hebt aangezien. Ja, ik kan van u getuigen, dat

gij alwat u dierbaar was, voor mij over hadt.«

Wilhelmus Verlaat was in 1786 te Haarlem ge-

boren en den lyen Maart 18 10 in ;de Krijtberg* te Am-
sterdam door Mgr. Van der Velde de Alelroy tot priester

gewijd. Hij stond als kapelaan te Haarlem in het Be-

gijnhof en te Amsterdam in »de Posthoorn t ; was van

1817 tot 1822 deken en pastoor te Middelburg, van

1822 tot 1832 pastoor te Zaandam, van Jan. 1834 tot

Dec. 1834 pastoor te Voorschoten, i) van 1834 tot 1844

pastoor van S. Willibrord te 's-Gravenhage, vanwaar

hij den 22^"^ November 1844 op zijn herhaald en drin-

gend verzoek om eene landelijke Statie naar Nes en

Swaluwebuurt werd overgeplaatst. Pastoor Verlaat was

blijkbaar een voortreffelijk priester, want door zijne

kerkelijke overheid, werd hij geprezen : eerst door

den aartspriester \^an Banning om »zijn gedrag,

kennis en wijs bestuur* enj later door den aartsprie-

ster Gerving om »zijnen priesterlijken ijver in het ver-

vullen zijner ambtelijke verplichtingen, in zijn zorg-

zaam voeren van het kerkelijk beheer, in zijne liefde

voor den luister van Gods huis.« 2)

i) Volgens pastoor Van der Horst zou hij in de inaaud Maart

Zaandam verlaten hebben {Bijdr. v. H. dl. I, blz. 372) ; de copie-

boeken des aartspriesters in het bisschoppelijk archief te Haarlem

geven evenwel als tijd zijner benoeming te Voorschoten de

maand Januari.

•) Bissch. oud-archief, Haarlem.
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In 1846 legde hij vrijwillig het eereambt van provisor

van het klein Seminarie neder; in 1852 versierde hij zijne

kerk met een kruisweg, en verrijkte haar met verschil-

lende kostbare gewaden. Van zijne hand verscheen in

1853 in Kerkelijk Nederland eene korte geschiedkun-

dige beschrijving der Statie Nes en Swaluwebuurt, waar-

aan destijds geen lof ontbroken heeft. Toch is deze

schets, hoe verdienstelijk zij dan ook was voor den tijd

waarin zij verscheen, door den vooruitgang der kerk-

geschiedenis in de laatste dertig jaren, thans zeer onvol-

ledig, en door het openbaar worden van verschillende

toen onbekende bouwstoffen, vaak zelfs onjuist. Voor

mededeelingen van zuiver plaatselijken aard heeft zij

nog eenige beteekenis.

Bij de oprichting der parochies, na het herstel der

Hiërarchie, bleef de juiste omschrijving der grenzen van

de parochie Sint Urbanus te Nes en Swaluwebuurt

achterwege. Wel werd bij bisschoppelijk besluit van

12 Mei 1858 aan de parochie voorloopig toegewezen

de geheele uitgestrektheid, welke tot dan toe tot de

R. C. Gemeente geacht werd te behooren, doch eene

nauwkeurige afbakening der grenzen had niet plaats.

Maar toen den 25611 Januari 18Q9 bij besluit van den

H. Stoel de grenslijn tusschen het aartsbisdom Utrecht

en het bisdom Haarlem was vastgesteld, werd bij

bisschoppelijk schrijven van 12 November igoi het

grondgebied der parochie omschreven door de volgende

grenslijn.

De greusliju begiut aan het punt waar de HoUandsclie Dijk

en de Middenweg van den Boveukerkerpolder tot elkander

komen, gaat dan oostwaarts tot aan de Roode Paal, van daar

noordwaarts door den Anistel en steekt dien over aan de

grenspaal van de burgerlijke gemeenten Mijdrecht en Vinke-

1) L. c. blz.
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veen, volgt deze greus langs den tochl in de eerste bedijking

der Mijdrechtsche Droogmakerij tot aan den Middenweg.

Langs dezen weg komt de grenslijn aan de vroegere water-

molen, steekt terstond den dijk over, loopt langs den Veldwc g
tot aan den Proosdijer dwarstocht eu volgt dien tot aan de

sloot tussclien de kavels ]6 en 17 van de Afdeeling B. om
dan den afsluitdijk van Botshol te houden langs het vroe-

gere jagershuisje S. Hubert en tot tegenover het voormalige

Schoolgebouw in de Waver, alwaar de lijn den dijk over-

steekt om door de sloot, die ten zuiden van dat schoolge-

bouw ligt in den Ronden hoeperpolder te komen. Dezen

i:iolder loopt de lijn in noordwestelijke richting door langs de

Moleuwetering, totdat zij in de Dijksloot valt tegenover de

brug aan de Zwarte Kat. Hier valt de lijn, den dijk over-

gaande in den Arastel, dien zij volgt tot aan de sloot ten

zuiden van de boerderij Veldzigt. Langs deze sloot komt de

grenslijn aan de dijksloot van den Bovenkerkerjiolder en ver-

volgens in de vaart langs het groote Loopveld tot aan den

Middenweg van dezen polder. Over dezen Middenweg loopt

zij zuidwaarts voort tot op het punt van den Hollandschen

Dijk, waar zij een aanvang genomen heeft.

Pastoor Verlaat stierf den 3en October 1857 en werd

op het kerkhof der parochie begraven.

Jan Ja7isen-Kea was te Amsterdam den 3 en April

181 1 geboren, studeerde van 29 Januari 1837 aan de

Propaganda te Rome alwaar hij den 21 en December

1842 tot priester gewijd werd. Den 28 Augustus 1843

werd hij met den hoogsten lof bevorderd tot Doctor in

de heilige godgeleerdheid, i)

In zijn vaderland teruggekeerd, ontving hij, na

assistent geweest te zijn te Leiden, den len September

1843 zijne aanstelling tot leeraar in de wijsbegeerte

aan het Seminarie Hageveld, waarbij hij tevens de

Hebreeuwsche taal doceerde. Van 30 Jan. 1857 tot

6 Nov. 1857 was hij rector in het Weeshuis te '-Gra-

venhage, waarna hij op eigen verzoek pastoor werd

1) Archief V. üir.: dl. XIX, blz. 332.
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van de vriendelijke parochie Nes en Swaluwebuurt.

Om zijn priesterlijken ijver stond hij bij zijne parochianen

en om zijne geleerdheid bij de geestelijkheid van

Amstelland in hooge achting.

In 1860 verrijkte hij de kerk met een vaardig ge-

sneden communiebank uit de werkplaats van den des-

tijds zeer gewilden beeldhouwer Veeneman te 's-Her-

togenbosch. Dit monument behoort tot de weinige

kerkmeubelen, welke uit de oude kerk in de nieuwe

zijn overgegaan. Onder pastoor Droog werd aan het

snijwerk door eene oordeelkundige en bescheiden be-

schildering meer teekening en luister bijgezet.

Pastoor Jansen-Kea stierf den 2^^^ Mei 1869 en

had bij uiterste wilsbeschikking eenige geldswaardige

papieren aan de parochie vermaakt, welke tot fonds

zouden strekken voor eene later te stichten bijzondere

school. In 1865 verscheen van zijne hand Christelijke

Weldadigheid tegenover Philantropie. (Amsterdam, C. L.

van Langenhuysen.)

Leonardus Berk was den igeu Augustus 1824 te

Soeterwoude geboren en den lyeu Augustus 1851 tot

priester gewijd. Hij was assistent aan de Onze Lieve

Vrouwe-kerk te Leiden en te Leidschendam, kapelaan

van 1851 tot 1860 te Sassenheim en van 1860 tot

i86g pastoor te Tholen, toen den iieu Juni 1869 zijne

benoeming kwam van pastoor te Nes en Swaluwe-

buurt. Onder het herdelijk bestuur van dien pastoor

nam de parochie, blijkens de nauwkeurig bijgehouden

notulen, in zielental aanmerkelijk toe; steeg in zijne

dagen de welvaart van den boerenstand, en klom de

pacht der aan de kerk behoorende boerderij tot

ongekende hoogte : zoodat de inkomsten der kerk-

fabriek aanzienlijk vermeerderden en het kerkbestuur
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zich in staat gevoelde zoowel aan kerk en pastorie

als aan de boerderij, op de meest onbekrompen wijze

herstellingen en verbeteringen aan te brengen. Zelfs

voor den aankoop van kostbaar kerkgerei waren de

noodige gelden voorhandeii. Alzoo werd in die jaren,

om alles eens kort op te sommen: de kerk vergroot;

in plaats van stoelen werden er banken ingebracht ; de

muren werden afgebikt, op nieuw bepleisterd en beschil-

derd; een orgel uit de kerk van Sassenheim werd aan-

gekocht; verschillende Heiligen-beelden werden ge-

plaatst; een missaal van 500 gulden en een kelk van

600 gulden en verschillende kostbare misgewaden

werden besteld; de pastorie onderging allerlei veran-

deringen. In 1874 werd op de hofstede der kerkeene

nieuwe woning gebouwd van 9000 gulden en in 1876

stichtte pastoor Berk, gesteund door de beschikkingen

van zijnen voorganger, i) eene bijzondere school, waar-

toe het gemeente-bestuur van Xieuwer-Amstel, door

aan de openbare school met hare bijna geheel katho-

lieke bevolking een niet-katholieken hoofdonderwijzer

aan te stellen, aanleiding gegeven had. De schoolbouw

kostte 13.000 gulden.

Den 3oen September 1886 ontving pastoor Berk eer-

vol ontslag uit de heilige bediening, en vestigde zich

als rustend geestelijke eerst te Brummen en later te

Didam, alwaar hij den 27 Januari 1890 in den Heer

kwam te ontslapen. Bij testament had hij zijne oude

parochie in zijne beschikkingen bedacht.

In de pastorie hangt van pastoor Berk een door

Broere geschilderd portret (br. 52 cm. hg 62 cm.) uit de

dagen toen hij nog kapelaan was te Sassenheim. Prof.

Broere was een groot vriend van deken de Mol van

Sassenheim en middagmaalde bij hem meermalen. Na

1) zie boven bladz. 255.
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den maaltijd, als deken de Mol zijn dutje deed, werkte

prof. Broere aan het portret van den kapelaan, die hem
gezelschap hield. Na den dood van pastoor Berk ver-

zeilde het portret naar de pastorie van Didam; maar

door de goede zorgen van pastoor van Zanten werd

het in 1902 aan het kerkbestuur van de Nes ten ge-

schenke gezonden.

Afariinus Andreas van Zajitcn werd den 4en Mei

1845 te Haarlem geboren, studeerde aan onze beide

Seminariën en werd den i5eu Augustus 1869 tot

priester gewijd. Van 1869 tot 1S72 was hij kapelaan

aan den S. Petrus te Leiden, van 1872 tot 1886 leer-

aar aan het klein Seminarie Hageveld, en deed in

October 1886 als pastoor zijn blijde intrede in de

parochie Nes en Swaluwebuurt. Gedurende zijn pasto-

raat werden de grootsche plannen gevormd en volvoerd

om voor het wassende zielental der paiochianen een

passend kerkgebouw te slichten." Blijkens de notulen

der kerkvergaderingen kwam reeds in 1887 de bouw
eener nieuwe kerk ter sprake. >Woeger of later zou

een nieuwe bouw noodzakelijk worden, en daarom

moest het kerkbestuur reeds bijtijds aan de vorming

van een bouwfonds denken. Om intusschen met ge-

matigden spoed te beginnen zou de pastoor aan de

parochianen voorstellen, reeds dit jaar voor de toekom-

stige nieuwe kerk lammeren te weiden of vrijwillige

bijdragen te offeren.

«

»Zijn plan vond algcmeenen bijval. Bovendien had

ook de Vicaris-Generaal in een hoogst vereerend

schrijven aan de voorloopig gevormde plannen zijne

goedkeuring gehecht, en op bekwamen spoed aange-

drongen.*

Uit de notulen van Augustus 1888 vernemen wij

17
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andermaal ï>dat de nieuwe kerkbouw niet lang mag
verschoven worden en dat misschien op het einde van

het volgend jaar daarmede een begin zal gemaakt

worden*; en in December 1888 heette het »dat het

kerkgebouw en de pastoorswoning in toenemend verval

verkeerden, en dat het tijd werd in het volgende jaar

de handen aan het werk te slaan en met den nieuwen

bouw te beginnen. « En inderdaad in 1889 waren de

besprekingen met den architect Josef Cuypers reeds

zoover gevorderd, dat de aanbesteding op het einde

van Augustus of in het begin van September kon

plaats hebben »w^aardoor het mogelijk zou zijn, op

S. Urbanus 1890 de plechtige steenlegging te vieren

en, zoo God het wilde, op S. Urbanus 1891 de ge-

consacreerde kerk binnen te gaan.« »A1 waren —
zoo lees ik v^erder — de tijden niet zoo gunstig, als

men het wenschte, met goeden wil en samenwerking

mocht men op een gunstigen uitslag vertrouwen.* En

waarlijk aan eendrachtige en bereidvaardige mede-

werking heeft het niet ontbroken, zoodat op den ^eu

Augustus 1889 de goedkeuring op de bestekken, het

sluiten eener geldleening en het uitschrijven der aan-

besteding bij den Vicaris-Generaal w^erd aangevraagd.

»De hoofdas der kerk — zoo schrijft pastoor Van

Zanten — zou overeenkomstig het aloud kerkelijk

gebruik zuiver Oost-West worden gericht, zoodat de

beide transeptgevels naar Noord en Zuid zouden wijzen.

Wel gaf dit eenige moeilijkheid, daar dan de hoofd-

ingang slechts langs een zijweg zou te bereiken zijn,

maar de eerbied voor »de Heilige Linie«, de vele

voordeden, verbonden aan de plaatsing van het

priesterkoor naar de oostzijde en de stellige verwach-

ting, dat de waarde van den bouw zou stijgen bij eene

ligging midden in de hier gevormde bocht des Amstels,
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deed het kerkbestuur eenparig besluiten volgens dit

beginsel de nieuwe kerk te laten uitbakenen. Verder

zou de toren om tot zijn volle recht te komen, op de

viering der kerk verrijzen en tot verheffing van het

godshuis ook inwendig bijdragen. De begrooting was

op eene som van iio.ooo gulden berekend. De vraag

verdiende ernstige overweging, of dit bedrag niet te

groot was voor de krachten der parochie ; en waar de

middelen te vinden, om die hooge kosten te bestrijden.

Maar een door den pastoor opgemaakte balans, waarin

de uitgaven zoo hoog mogelijk berekend, de inkom-

sten daarentegen tot een laag maar zeker cijfer waren

teruggebracht, overtuigde het kerkbestuur, dat hier

geen gewaagd spel werd aangegaan.*

»De kerkelijke overheid vond dan ook geen bezwaar

voor hare goedkeuring, zoodat den 27^11 Augustus i88g

in het koffiehuis van P. Vecnbocr de openbare aan-

besteding plaats had. Te twaalf ure werden de biljetten

geteld: 30 in getal. De laagste inschrijver was J. van

Groenendaal te Nieuwer-Amstel voor 94.315 gulden,

aan wien door het kerkbestuur het werk werd gegund,

terwijl tevens de heer J. H. Ingenhaag met het opzicht

over den ganschen bouw belast werd.«

Den 2ieu Alei 1891 werd de nieuwe kerk door Mgr.

Bottemanne geconsacreerd. Zij is eene driebeukige

kruiskerk van rooden baksteen, onderbroken met stee-

nen van donkerder kleur langs bogen en vensters en

met banden van groen verglaasde steen. Aan een schip

van vijf traveeën, en breede dwarspanden, sluit zich

een diep priesterkoor aan. IMiddenschip en dwarspan-

den zijn met houten tongewelven gedekt. Aan den

noordkant, boven de zijkapel bevindt zich het zangkoor

met een wijden twee traveeën overspannenden boog,

naar het priesterkoor geopend. Het orgel in zijn eiken-
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houten kast, sierlijk in haar eenvoud, volj:^ens ontwerp

van Cuypers, v^'erd in 1893 door de firma Adema te

Amsterdam geplaatst. ^) Op de viering verrijst de

kloeke, vierkante toren, van een uurwerk en vier klok-

ken voorzien, allen afkomstig uit de gieterij van Petit

en Fritsen te Aarle Rixtel.

De eerste klok, die den naam draagt van Salvator,

voert tot randschrift: »Soli Deo Salvatori nostro per

Jesum Christum Dominum nostrum gloria et magnifi-

centia, imperium et potestas ante omne saeculum et

nunc et in omnia saecula saeculorum. Amen. 2)

De tweede klok aan de Maagd Maria toegewijd, is

een geschenk van Cornelis Nieuvvendijk en draagt tot

opschrift : Maria dicabor : Dignare me laudare te Virgo

Sacrata: 3)

De derde klok, een geschenk van Adriana Egbers,

is aan St. Josef toegewijd en geeft te lezen: Tu eris

super domum meam et ad tui oris imperium cunctus

populus obediet. '^)

De vierde klok heet S. Urbanus en bidt in haar

randschrift tot den kerkpatroon: Sancte Urbane! De-

fende nos in praelio ut non pereamus in tremendo

judicio. ^'') Als tonen geven de klokken : ut, re, mi, sol.

En toen dit majestueuse bouwwerk voltooid was,

begon pastoor Van Zanten, de altijd-rustelooze, zoo-

waar zijne aandacht te schenken aan zijne inwendige

1) De Tijd: 12 Sept. 1893.

2) Den eeuigen God onzen Zaligmaker door Jesus Christus

onzen Heer komt toe heerlijkheid en majesteit, kracht en macht,

vóór alle eeuwen, en nu en in alle eeuwigheid! Amen. Br. v. St.

Judas, V.S. 25.

') Maria heet ik. Sta toe dat ik u prijze, gezegende Maagd.

*) Gij zult gesteld zijn over mijn huis en naar uwe bevelen zal

al mijn volk luisteren.

5) Sint Urbanus help ons in den strijd, opdat wij staande blijven

iu het schrikkelijk oordeel.
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versiering. Bij gelegenheid van zijn zilveren priester-

feest, werd aan de kerk een hoofdaltaar, een Maria-

en een H. Hart-altaar en verschillende gebrandschil-

derde vensters ten geschenke gegeven.

Den igen Maart 1898 werd pastoor Van Zanten

verplaatst naar S. Wilbert buiten de muren van Am-
sterdam. Daar aan den oever des Amstels stond de

grootsch opgezette, maar slechts voor een vijfde ge-

deelte voltooide kerk van pastoor Wubbe, een man,

die de uitbreiding voorzien had aan deze zijde van

Amsterdam, en daarom de grondslagen durfde leggen

van een »kathedraal-bouw«, die, gelijk ook dr. Cu3'pers

zelf meende, eerst na eene eeuw voltooid zou zijn.

» Mijne vrienden < — zoo dichtte pastoor Brouwers: ')

Mijne vrieudeu, daar ter plaatse zal na een eeuw verrijzen

Een roem der bouwkunst in 't prent aanschouwd geheel:

Waar nu 't bewondrend oog nog slechts een vijfde deel

Begroet van 't reuzenwerk, waarop gij daar nioogt wijzen:

Zes torens houden wacht bij 't heiligdom der kunst,

Dat hart en geest en ziel verheft in 's hemels gunst,

Zich openbarend in het Ware, 't Goede, 't Schoone.

»Wie zal pastoor Wubbe opvolgen?* -) Deze vraag

werd algemeen gesteld, niet het minst door de kape-

laans. Maar toen na de begrafenis van pastoor Wubbe,

de pastoor van Nes en Swaluwebuurt even afstapte

aan de pastorie en de sacristie betrad, vermoedde

kapelaan Colla, dat geen loutere toevalligheid den

dorpsherder in de sacristie leidde.

«

>Bent u de opvolger?* De vraag was gesteld in

vertrouwen en het antwoord werd in vertrouwen ge-

geven. Terwijl de parochianen nog verschillende namen

1) In rnemoriatn: Gulpen, M. Alberts en Zonen, 1899, blz. 39.

2) Zoo schreef kapelaan Wils in de S. WilUbrordus' Klok van

J5 Sept. 1915.
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noemden on gissingen maiikten, feliciteerden de kape-

laans reeds den nieuwen pastoor.

Zonder in bijzonderheden af te dalen, mogen wij

zeggen, dat de keuze van den nieuwen herder met

veel zorg en beleid was geschied. Eene groote taak

wachtte den priester, die hier de zielzorg zou komen

uitoefenen en de parochie leiden. De kerk was slechts

voor het kleinste gedeelte gebouwd; de aangroeiende

bevolking kon onmogelijk, zelfs niet een gering aan-

tal der parochianen, in dat stuk een plaatsje vinden

en toch, geweldige financieele moeilijkheden verhin-

derden den afbouw. De school moest uitgebreid wor-

den ; er zouden nieuwe inrichtingen van onderwijs

moeten worden gebouwd. En boven alles de nieuwe

tijd met zijn nieuwe menschen, nieuwe levensgewoonten,

nieuwe levensbeginselen zou hier in deze parochie

doorbreken en in een onweerstaanbaren stroom al het

oude traditioneele meeslepen en vernietigen. En welke

geestelijke zou dien stroom zoo door deze parochie

kunnen leiden, dat in die algemeene verdelging van

provinciale gemoedelijkheid en dorpsche huiselijkheid,

niet het ouderwetsche geloof w^erd weggesleurd als

een versleten fragment uit achterlijke tijden.

En nu had men in den pastoor van Nes en

Swaluwebuurt een man gevonden »wien het bou-

wen in het bloed zat«. Men houde ons deze volksuit-

drukking ten goede. In zijne vorige parochie had hij

reeds eene heerlijke kerk gesticht, wier breede koepel-

toren zich van verre boven den vollen bladercngroei

der Amsteloeverboomen verheft.

Daarbij had hij de evolutie van den ouden tijd in

den modernen tijd medegeleefd.

In Haarlem geboren, 4 Mei 1S45, had hij nog den

tijd der Aartspriesters medegemaakt. Hij liad daar de
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oude schuilkerkjes gekend. »De vier Klaveren «, »De

Ossenkop«, »De vier Heemskinderen «,« Het was nog

de tijd toen de steden muren hadden met krachtig

buikende bastions en 's avonds bij het kleppen der

damiaatjes de poortwachters de deuren dichtgrendelden.

Op de torens blies de torenwachter nog het sein van

den nacht en de klepperman sleepvoette nog met zijn

droogklappende klep door de straten en het klonk

door de stilte: »Tien uur, tien uur heit de klok«. De
sleepwagens zonder wielen, met ijzeren sleebouten,

gleden toen nog langs de wegen, de trekschuit dob-

berde nog zoetjes zijn langen weg af tusschen Haarlem

en Amsterdam, de Haarlemmermeer bestond nog, . . .

een tijd van jagertjes, toeterende postiljons, hoepel-

rokken, snuifdoozen, trekschuiten, poortwachters, bollen-

bakkers, kleppermannen en een restantje van kuit-

broeken, kortom een tijd, dien wij nog wel eens

afgluren op de schilderijen in het Rijksmuseum, langs

de bladzijden van de Camera obscura of in de kasten

van een antiquair.

Maar pastoor van Zanten had ook nog den grooten

emancipator, den Warmondschen professor Broere ge-

kend, den beroemden Mgr. van Vree en de mannen,

die het Roomsche Nederland hadden wakker geschud

en de Katholieken bewust gemaakt, dat ook zij rech-

ten hadden in hun vaderland. Zoo was hij zelf mee-

gegroeid met de ontwikkeling van het Katholieke

bewustzijn en voelde zich geen vreemdeling in den

nieuwen tijd. Een jarenlang professoraat op Hageveld,

na zijn ruim tweejarig kapelaanschap in Leiden bij

pastoor van Wisse, had hem in kennis gebracht met

allerlei geestesstroomingen en personen; zijn pastoraat in

Nes en Swaluwebuurt had hem de praktijk door-

geleid; de Missies, die hij tijdens zijn leeraarschap
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gepredikt had, o. a. in deze parochie tijdens pastoor

Wubbe tweemaal, brachten hem overal met parochie-

toestanden op de hoogte,*

»De keuze was een gelukkige en pastoor M. A. van

Zanten aanvaardde in 1898 blijmoedig en vastbesloten

de taak, hem door den Bisschop opgelegd.

»0, die kerk! Als van een scheepswrak rees haar

voorsteven omhoog. Ja, dat voorste gedeelte, de apsis

met priesterkoor stond daar wel hoog uit te zien over

nieuwe straten, verre pleinen, landerijen en plassen,

maar daarachter? De fundamenten, waarop de breede

kolommen zouden rijzen om bogen te slingeren van

pijler tot pijler en een golven-bouw van gewelven

boven de zware muren, lagen reeds: maar boven den

grond was het een moeras. De regen kletterde in

vettige modderkuilen, het werd de badgelegenheid

van minder kieskeurige bewonertjes van buurt Y. Y. In

goorgrijs kleiwater wentelden zich en ploeterden

schooljongens, hielden waterfestijnen, alle deftige hy-

giëne ten spot. Pastoor Wubbe had een fhnke houten

schutting om de niet-bebouwde vlakte laten oprichten,

maar de goedige buurtbewoners, die op huisbezoek

zich van alle kerkelijke plichtsvervulling verontschul-

digden met het roemruchte axioma, dat ze ieder het

zijne geven, kwamen daar van pastoor Wubbe het zijne

nemen en braken, plank na plank, de schutting af en

kapten er kachelhout van, alles in het zalig bewust-

zijn, dat ze als »mensch« leefden en »niemand te kort

deden«. Dank zij deze eerlijkheid was de toestand

onhoudbaar geworden.*

»Pastoor Wubbe had in zijn tijd den afbouw van

het transept aanbesteed. De aanbesteding was gegund
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aan den heer Perquin, voor een som van f 172,000 be-

halve de kosten voor den architect, opzichters enz. De
bouw nam onder pastoor van Zanten een aanvang. De
roodsteenen pijlers geven de plaats aan waar het vroe-

gere stuk eindigde en het nieuwe stuk begon.

«

»Nu kwam nog een nieuwe kwestie. Zou men den

koepel optrekken of zou men het dak rechtlijnig

doortrekken.*

>De pastoor was voorstander van het eerste plan en

de aanzet van den koepel met zijn vier flanktorens

werd opgetrokken, een extra onkosten van f 1 2,000.

Maar als men aan het bouwen is, weet men niet,

hoever men misschien gaat, de bouw vorderde, . . . hoe

jammer dat men geen boog aanzette . . . maar zoo'n

boog kostte f 12,000 ... 't is zooveel . . . dan ééntje, dat

kan wel. . . , En zoo kwamen er een, twee, drie, ja

eindelijk vier . . . 48,000 gulden. . . . Wat zou het heerlijk

zijn, als nu het portaal ook werd gebouwd, als de

heele kerk met haar diepe ruimte daar open lag achter

het beschot, wat oud en nieuw gedeelte scheidde. . . .

En het portaal werd gebouwd . . . 32,000 gulden.

«

»In Mei 1899 bij de eerste II. Communie ging het

beschot neer, tusschen priesterkoor en schip der

kerk . . . een straat lang was het uitzicht tusschen de

kolommen en muren en geen Amsteldijker of hij ge-

raakte in enthousiasme over zijne heerlijke kerk ....

In November, daags voor het feest van St. Willi-

brord, werd de kerk plechtig ingewijd door ^Mgr.

Bottemanne, den Bisschop van Haarlem. Pastoor

van Zanten, die in 1898 gekomen en met ^Maria

Boodschap van dat jaar door Deken Schweitzer was

geïnstalleerd in het oude stuk, zag met voldoening

na 1I/2 jaar de kerk voltooid. Het werk zou zelfs

eerder gereed zijn geweest, maar de gewelvenbouw
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en dan natuurlijk ecne staking van 6 weken, beletten

een sneller voltooiing.

«

»En het geld? Een hulde zij gebracht aan de penning-

vereeniging. In 1898 vormde zich eene vereeniging

van mannen uit de parochie, die zich tot taak stelde

gelden in te zamelen voor den bouw en afbouw der

kerk. Het eerste jaar haalde deze pl.m. 4000 gulden op.«

»Zoo was dan de groote bouw voltrokken. Het

vaderland bezit weer een van haar prachtige monu-

mentale gebouwen, eene nieuwe uiting van Roomsch-

Katholiek geestesleven. Het krachtige leven van geloo-

vigen en geloofbel ijden heeft onze kerk gesticht.

»Geve God, dat zij eens met haar zeven torens i),

met jubelende klokken, het symbool moge zijn van

krachtig Roomsch leven, wat in deze parochie bloeit.«

Bij gelegenheid van zijne Roomsche reis in den

zomer van 19 13 werd pastoor van Zanten door Z. H.

Paus Pius X benoemd tot zijn geheim Kamerheer.

Er bestaan van Mgr. van Zanten twee op doek

geschilderde portretten, beiden vervaardigd door het pen-

seel van Jan Dunselman. Het eene van 1903 hangt in

de pastorie van Nes en Swaluwebuurt, (br. 60 cm.

hg. 78 cm.) en stelt den herder voor, zittende aan

zijn schrijftafel met een ganzenveder in -de hand.

Want in de keuze zijner schrijfstift blijft Mgr. van

Zanten tot den ouden tijd behooren. Het tweede van

19 15 hangt in de pastorie aan den Amstcldijk en

geeft ïden ouden man< rustig gezeten in zijn beken-

*) Pastoor Brouwers sprak van zes torens: de 4 zijtoreus en

de 2 hoofdtorens ; door kapelaan Wils wordt daarbij ook de

koepeltoren gerekend.
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den leuningstoe], gekleed met het purper zijner waar-

digheid.

Alartinus Petrus Rudolphtis Droog was den Seu

Januari 1S54 te Schipluiden geboren, studeerde aan

de Seminariën van ons bisdom en werd den lye^

Augustus 1S79 tot priester gewijd. Van 1879 tot 1880

was hij kapelaan te Overveen, van 18S0 tot 1886 leeraar

en van 1886 tot 1896 Sub-regent aan het Seminarie

Ilageveld. Van 1896 tot 1897 pastoor te Schiedam en

sinds 19 Maart 1898 pastoor te Nes en Swaluwebuurt.

De priesters, die gedurende de jaren 1886 tot 1896

hunne studiën maakten aan het klein Seminarie Hage-

veld, bewaren van dezen Sub-regent, aan wien grooten-

deels de opvoeding der toekomstige priesters is toever-

trouwd, de meest dankbare en blijvende herinneringen.

Een man van plichtbesef en zelfverloochening; een

Sub-regent vol stipten rechtvaardighcidszin, zonder

voorkeur of bevoorrechting alle studenten dragend in

de liefde van zijn hart, om allen, als getrouwe en

heilige priesters, te baren voor Christus Jesus. Een

priester van studie en wetenschap, van wiens hand

meerdere opstellen verschenen in het maandschrift De

Katholiek i), maar die later meer uitsluitend aan de

beoefening der Kerkgeschiedenis van ons bisdom zijne

krachten wijdde, gelijk zoo menige verhandeling, op-

geborgen in deze Bijdragen, gelukkig getuigen.

't Was waarlijk geen wonder, dat deze priester, als

pastoor, met even groeten ijver zou arbeiden aan den

opbouw der levende tempels, welke de zielen zijn

zijner parochianen. Hij werd dan ook door hen op

zie het register van gemeld INIaaiulsclirift.
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de handen g^edriigen, zooals bleek bij de viering van

zijn zilveren priesterfeest in Augustus 1904 ').

Er wordt wel eens gezegd, sprekende over de

parochiekerk van Nes en Swakuvebuurt : Pastoor van

Zanten aedificavit, en pastoor Droog ornavit: de eerste

»bouwde, de tweede sierde*. En daar is veel van

waar, want onder zijn pastoraat werd voor de kerk

aangekocht: een parketvloer, waarin de >Benedicite« in

tafereelen werd uitgebeeld; de kruisweg in staties

van grijs-porceleinen tegels; de preekstoel opgetrokken

uit -marmerblokken van allerlei soort; gebrandschil-

derde vensters in het noorder- en z ui der dwarspand

en in den westelijken gevel der kerk: allen zoovele

gaven die ook van de liefde der parochianen voor

den luister van Gods Huis getuigen.

Door een zich herhalend geestcslijden was pastoor

Droog genoodzaakt den 2oeu November 1907 ontslag

uit de bediening aan te vragen. Als rustend geestelijke

bracht hij zijne laatste levensjaren door in het gesticht

van S. Jan de Deo te Haarlem ; terwijl hij met grooten

werklust zich onledig hield met de beoefening der

vaderlandsche Kerkgeschiedenis. In een door Algr.

Graaf aan pastoor Droog in deze Bijdragen gewijd

»Memoriam«: werd van zijn historischen zin en ijver

dankbare melding gemaakt 2). Pastoor Droog stierf te

Haarlem den 3en Juni 191 1 en is, overeenkomstig zijn

verlangen, te Nes en Swaluwebuurt ter aarde besteld.

Er hangt van hem in de pastorie aldaar een portret

:>peinture Bogaerts« (hg. 29 cm. br. 23 cm.).

1) Het Katholiek Weelcblad vau 13 eu 24 Aug. 1904; de Tijd van

21 Aug. 1904.

2) Bijdr. V. H.: dl. XXXIV. blz. 134— 135.



Joajincs Opmeer, de tegenwoordige herder, werd

den i5eu ]\Iei 1857 te Hem en Venhuizen — en niet te

Zwaag 1) — geboren, studeerde op onze beide bis-

schoppelijke Seminariën en werd in 1883 tot priester

gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Groe-

nendijk, Dordrecht, Nieuw-\^enncp, Medemblik, den

Helder, Noordwijkerhout en Lisse, pastoor te Oude

Tonge, en is sinds 1907 pastoor te Nes en Swaluwe-

buurt. Gedurende het pastoraat van dezen herder

werd de inwendige versiering der kerk met het plaat-

sen van een doopvont, gebrandschilderde vensters en

het aanbrengen van muurschilderingen, zoo goed als

ten einde gebracht. De parochie Nes en Swaluwe-

buurt bezit thans een voltooid monument van het in

Nederland oplevende Roomsche geloof!

In dezen tempel zoo vol van heerlijkheid, zijn ge-

wis, onder de leiding van voortreffelijke herders, met

nog grooter luister de steenen gesierd waaruit de

levende tempels, die de zielen zijn der parochianen, wer-

den opgebouwd. ]\Ioge pastoor Opmeer om deze twee-

voudige reden nog jaren de gelukkige herder zijn van

de parochie Nes en Swaluwebuurt

!

Nieuwerkerk a/d IJsel. J. C. VAN DER Loos.

S. Caecilia, 19 15.

*) Zooals in Bijdr. v. IL dl. XXVI, blz. 376 wordt opgegeven.
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Namen der priesters die als kapelaayi of assistent

in de parochie zijn iverkzaam geweest i).

Namen.

Vorsters

A. Hansen .

P. B. Fokkink

J. Schouten Nes en

C. P. Grange

J. P. Paep

J. W. Haakman

Sig. Fr. Mager

J. Caarls -

C. Fr. Blom 3)

G. Heemskerk ^)

J. van Campenhout ''j.
. .

B. A. van 't Rood ^). . .

W. F. van Kampenhout ").

L. J. H. Levisse ^) ....

J. M. Viotta 9)

Geboorteplaats.
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Namen. Geboorteplaats. Te Nes en Swal.

H. J. Kriek i) Amsterdam . . 1879— 1884.

Adr. V. Aalst ~) Millingen . . . 1884.

Nic. de Groot 3) Delft 1884— 1889.

Theod.Wilh. Hendriks. . Gent (Gelderl.) 1889—1890.

A. H. J, Verberne ^) . . . Banjermassing 1890— 1894.

P. Meijer ^) Rotterdam. . . 1894— 1S98.

H. J. Kriek , . . . Amsterdam . . 1897.

L. Th. Mulder 6) Alkmaar. . . . 1906.

C. B. L. Devoghel '•)... Vlissingen. . . 1906.

P. Braak •'^) Sloten ïQiS-

1) Geb. 22 Sept. 1854.

5) Geb. I Febr. 1S56.

') Geb. 13 Jan. 1S4S.

4) Geb. II Mei 1S64.

6) Geb. 31 Juli 1870.

<>) Geb. 29 Maart 1S75.

') Geb. 3 Oct. 1866.

8) Geb. 29 Oct. 1S90.



HUYRCEDULLE VANT CONVENT VAN
RHYNSBURCPI A» 1593. i)

Upte naervolgende conditien ende voirvvaerden

heeft Dirck van Kessel [ ] des convents van

Rynsbitrch mit consent van myne Eer vrouwe van

Rynsburch ende ten overstaen van Joncheer Jacob

here van Wyngerden als superintendent verhuyert ende

verhuyert mits dezen Jacob Willemssz scoenmaecker

\vü[nende] tot Ryns[burch] zeven mergen drie honden

zo teelandt, weylandt ende ho3'[landt] gelegen [in] den

ambachten van Oestgeest ende Zassenhem, voir den

t[ydt] van vyff iaeren, ingaende teerste van dien Petry

ad cathedram anno xv*^ drie ende tnegentich, voir de

somme van — tachtich — gulden te veertich grooten

tstuck, ende twe coppel capoenen telcken iaere. Ende

zal dezelve huyere iaerlicx versc}'nen tot Voorschoten

ende Valckenburger marckten, ende betaelt worden

ten comptoire van den voirsz. rentmeesters vrys gelts,

tzy van enyge binnen ofte buyten lants oosten, beden,

subventien scattingen, ende verpondingen egeen uyt-

gezondert, sonder enyge cortinge te mogen doen,

gemerct den huyerder int maecken van de voirsz.

huyere zulcx tot dien eynde genoten ende geprofiteert

heeft. Ende in zo verde den voirsz. hu3'erder poochden

cortinge te willen doen, zal in zulcken gevalle gehou-

den wesen alle iaers voir zyn lanthuyere te betalen

de somme van tnegentich gulden, ende de voirsz.

capoenen, welverstaende dat den huyerder alsdan zal

*) uit de Handschriftenverzameliug der Universiteitsbibliotheek

te Leiden. (Pap. ir.)
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mogen corten tgundt bA'den Heren Staten opte mer-

gentalen ommegeslagen zal worden ende daer van zo

veel corten, als by placate tot laste van den eygenaer

comen zal, ende anders nyet. Voirts zal den huyerder

gehouden wesen tvoirsz. landt tot slants oorbaer zelfft

te gebruycken, zonder tweylant te mogen zayen, mayen,

of inne steecken, noch oock de huyere nyemant int

geheel ofte deel te mogen overdoen, ten waert by expres

consent vanden rentmeester, op pe3'ne van tvoirsz. landt

te wesen uyter hu3''ere indient den rentmeester geliefde,

onvermindert des rentmeesters actie aengaende de

versoenen ende onbetaelde huyeren.

Verbindende ten fine voirzeyt der voirnoemden huyer-

der zyn persoon ende alle zyne roerende en onroerende

goederen, present ende toecomende, actiën ende inscul-

den egeen u}tgezondert, stellende dezelve ende de

keure van dien tot bedwang ende excecutie vanden

Hove van Hollandt ende allen anderen rechten ende

rechteren. Alle zonder arch ofte list, Toirconden z^'n

hiervan gemacct twe huyercedullen, van woorde te

woorde alleens luydende, Ende bcyde zo by myn
Eer vrouwe, Den Rentmeester, ende huyerder onder-

teyckent opten laesten January anno xv<^ drieende-

tnegentich.

Stephana van Rossem. Dirck van Kessel.

Vrou van Rynsburch.

In dorso staat:

Huyrcedulle vant Convent van Rhynsburch de

Anno 1593.

en:

Oestgeest

Huyercedulle van Jacob Willenissz scoenmaecker

Om den Rentm[eys]ter.

Katwyk a.d. R. [. Kleijntjens, SJ.

18



KORT VERHAAL VAN DEN MARTELDOOD VAN
DEN EERW. HEER MARTINUS VAN VELDEN,

gest. te Leiden 6 April 1639, na mishandelingen

hem aangedaan, daar hij, de H. Mis lezende

te Middelburg bij ter Goude, overvallen was.

Jaarschrift

MartInVs Van VeLDen LeeVe In eeV WIgheIt.

Ouderdom
Hll Is geWeest prIester na IesVs krIstVs Wet. i)

Den Eerv^'aarden Heer Martinus van Velden is ge-

boren uyt zeer eerlijke en godtvrugtige ouders. Sijn

voorvaders hebben het magistraatsamt bekleet inde

stat van Leyden ; hij is geboren binnen Leyden op den

30 April van den jare 1603. Syn jonge jaren heeft

hij sodanig besteet in allerley oeffening van deugde

en wetenschap: het schynt den Heere van syn kints-

heyt af hem heeft verkoren en bereydt omte wesen

een getrouwen herder en voorvegter om veele van de

verstrooyde schaapen met gevaar van syn eygen leven

te gaan opsoeken en te herle3'den tot Christi eygen

schaapstalle. Hij is dan gewydt tot priester Gods bin-

nen Antwerpen in den jaare 1627 en wettelyk ge-

sonden synde om als vr3'wiHige pastoor te hoeden en te

beschermen de dooiende schapen die in en omtrent de

dorpen van Soetermeer, Zegwaardt, Stompwijk, Soeter-

wou en de Weypoort gevonden wierden. So heeft hij

*) llaudschrift N. 340,
4O MaatschU v. Ned. L,etterkunde.
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door Gods goedertierenheyt de kudden Christi aldaer

soverre versterkt in het Katholeyke geloof, verrigtende

het H. Sakrificie der misse op den 6 Maart 1639

wesende den vastenavont Sondagh, in het dorp van

Middelborg, omtrent een uure van de stat Gouda af-

gelegen, als wanneer hij in het beginsel van den

H. dienst voor den altaar staande, door den schout

met syn geweldigers overvallen is ende met een hou

of hak van een swaardt hem het hooft seer furieuselyk

is gevvont. Twee huyslieden in hetselven geval ook

zwaarlj'k gekwetst wordende, hierdoor in onmagt en

als in een bloedpark, wordt onsen martelaar gevangen

en so met de bebloede stoole, albe, ende manipul, ter

gedagtenisse der spotkleeden en boeyen van sijn Salig-

maker nog bekleedt zynde, is hij met geweld en

groodt gebaer, over den dyk na ter Goude weggevoert

en aldaer in den kerker opgehouden ; maandag van

den vastenavont daaraan, wierdt hy des middags als

een sware misdadiger door den landtdrost, verzelt met

zijn vier dienders, van ter Goude, meer of watering

over, na den Haag gevoert ; alwaer hij des avons om-

trent 6 uur gevangen is ingebragt, sonder dat aan

imandt van zyn vrinden vergund werd hem te spre-

ken. Hier wierd men gewaar, hoe kwidijk ende agteloos,

de eerste maal met S3'n zwaare hooftwonde te ver-

sorgen, soodat men op nieu genootzaakt wierdt in de

gevangenis van den Haag niet zonder groote pyne

weder op te vlijmen. Eindelijk van syn ouders door

voorsprake ende een goede somme gelts, naar een ge-

vangenis van agt dagen en losgeraakt, ihuys tot Leyden

bij zijn ouders gekomen, na alvorens van de magistraat

van syn stat als een balling verbannen. De wonden

niet genesende, is hij bevangen met siekten en swaren

pyne, met koorts en sprauw en roos ende hiek. In
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alle dese smcrten met groote lijdsaamheyt sig selven

overgevende en opdragende aan syn hemelsen vader,

Godt biddende voor syne vervolgers ; so is hy als een

christi zalig martelaer op den 6 April 1639 in den

Heer zeer loffelijk ontslapen, in vaste hoop op de belof-

ten van synen heer die geseyt heeft: waar ik ben

daar sal mynen dienaar ook wiesen. Joan. 12. Syn lyk is

begraven in de St. Pieterskerk, hooftkerk van syne

I
geboortestadt. Schoon niet sonder veel smaadinge en

beschimpinge van onbedagten ketters, terwyl de

Katholyke geloovigen in haar herte Godt dankten en

met een godvrugtig betrouwen onsen martelaer aen-

sagen als nu te wesen onder het getal dergenen

waervan St. Jan in den geest gewagt wiert Apoc. 7

dese die gekleet zijn met witte stoolen, wie zijn die?

En waervan zyn die gekomen ? en een der ouderlingen

antwoordt: desen syn het die uyt groote verdrukkinge

gekomen, haer stolen gewassen en die wit gemaekt

hebben in het bloedt des lams.

Katwyk a.d. R. J. Kleijntjens SJ.



FUNDATEURS VAN DE ABDIE VAN
LEEUWENHORST METTE SUCCESSIEN

VAN DE ABDISSEN.

Dit document bevindt zich met andere handschriften

in één band (Codex Vossii No. 37) in de Universiteits-

bibhotheek te Leiden Pap. i*^ en bevat aanteekeningen,

die bij kunnen dragen om het geschil aangaande de

stichters der abdij op te helderen. Vgl. Matthaeus, Fund.

Sacr. Aliq. Aedium Analecta III p. 485. Romer Kloos-

ters I p. 128. Het stuk is in de 1 6de eeuw geschreven.

Als eerste abdis wordt genoemd Mabilia van Wul-

lenen (Wulleven), die bij Matthaeus niet voorkomt.
nargine

\'a\ew\y Fundateurs van de Abdie van Leuwenhorst mette
n Alke- . j a i. i-

Ridder successicn van de Abdissen,

ïgeiaten In den jare doenmen schreeff twaeliffhondert een-
nen ge-

Heer entsesticli hebben Heer Arnoldt ende Walwynus zvnen
Persoon
Kercke broeder Sonen van Heer Waehvyn van Alkemade
laerlem -^

'}}o\\vv
Ridder by maniere van uyterste wille gemaeckt alle

^^261^" haren goederen ghelegen inde Heerlickheyd van

Btkhten Hees Hu3's van Xoortwijck Ridder ende Langevelt

:iooster ende inde Heerlickheydt van Aelbrecht van Velsen
Oorden
;tercien. Ridders, in rechte aelmoes ter eeren Godts etc, om

op een stucke landts geheten Lee, te maken een

stichte, daermen in soude stellen vrouwen vander

oorden van Cistercien.

Int jaer MCCLXII hebben Arnoldus Persona in

Haerlem et Walwyn frater eius, twee soonen van Heer
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Abdissen.
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12. Int jaer MCCCCIII heeft Abdisse gheweest Vrouw
Badeloge vander Does, regeerde x iaeren.

13. Int jaer MCCCCXIII heeft Abdisse geweest Heyl-

wich van Oostorwijck, regeerde xvii iaeren.

14. Int jaer MCCCCXXX heeft Abdisse gheweest

Vrouw Machtelt vander Does, regeerde xiii iaeren.

Obiit a° 1 441, 15 AuGUSïi ixdicante Epitaphio

AXO DXI XIV= XLI XV AUGUSTI PIE MO-
RIT^ DONA MECHTILDIS VANDER DOES

ABBATISSA HVIVS MOXAST.

15. Int jaer MCCCCXLIII heeft Abdisse gheweest

Wouw Wilhelma van der Aa, regeerde x\'i iaeren.

16. Int jaer MCCCCLIX heeft Abdisse gheweest EHsa-

beth van Ryswyck, regeerde xii iaeren.

17. Int jaer MCCCCLXXI heeft Abdisse gheweest

Agnese van Noorttich, regeerde xii iaeren.

18. Int jaer MCCCCLXXXIII heeft Abdisse gheweest

Eustachia van Brakel, regeerde ix iaeren.

ig. Int jaer MCCCCXCII heeft Abdisse gheweest

Gysberte van Vianen, regeerde v iaeren.

20. Int jaer MCCCCXCVII heeft Abdisse gheweest

Adriane van Rhoon, regeerde xxrx iaeren.

21. Int jaer MCCCCCXXVI heeft Abdisse gheweest

EHsabeth van Baecx, ende heeft geregheert liii

iaeren.

22. Int jaer MDXXX heeft Abdisse gheweest Gys-

berte van Waerdenburg, ende regeerde tot het

jaer MDLIIII, xxix iaren.'^resigneerde hetselfde,

ende sterft 11 iaeren nae de resignatie.

23. Int jaer MDLIIII heeft Abdisse gheweest Vrouw
Johanna vander Does, regeerde xx iaeren, ende

starff int Beleg van Le)'den, den XX Augusti,

a" xv^ LXiiii.



Xaet overlyden vande K. Vrouwe werden de

goederen by de Ridderschap aengevaert endc

gerojeert onder 't Rentemeesterschap van Adriaen

Maurisz. die de rekeninge uytten name van myn

Vrouwe van de jaeren 1571,72,73 ende 74 tegens

de gecommitteerden heeft gedaen. Ende zijn echte

gedaen rekeninge van a° xv*^ LXXV totten jaere

xvi"^ acht; ende 't Vrouschap vaceerde om de

Trouble xx iaeren.

24. Int jaer MDXCV heeft Vrouwe van de Abdye

gheweest Vrouw Johanna van Nassau, ende hee''t

Vrouwe ghew^eest als sy sterft a° 1610, omtrent

XV iaeren.

Endc a° 161 1 vaceert 't Vrouscap, ende noch

(niet ïngcvuld) navolgende jaeren : ende werden

die goederen geadministreert bij den voorss. Rent-

meester Adriaen Maurisz., noch a° 16 14.

A° xill<^ een, a° xiii^ il, Lijsbet Abdisse.

A° xiii<^ XVI, a° xvi<^ XVIII, Clare Abdisse.

A° xiii"^ XX. . . Vrouw Krystina Abdisse.

A° Xlli*^ XXX . . Suster Krystina Abdesse.

A° Xlll<= xxxvi, Vrouw Kr3'stina van Teylingen.

A° xiii'^ XLI . . Krystina van Te3dingen.

A° xiii<^ XLii . . Krystina van Teylingen.

A° xiii*^ XLiii . Vrouw Aleyse van Duivenvoorde.

A° xiii<^ XLix . Vrouw He34wich van Velsen.

A° Xlll"^ LUI . . Vrouw Heylwich van Velsen.

A° xill"= Liiii . . Vrouw He3dwich van Velsen.

A° xiii*^ LVi. . . Vrouw He34wich van Velsen.

A° xiii<^ LViii. . Vrouw Lysbeth van Oestgeest.

A° Xlii<= LXVlii, Badeloge Abdisse (van Adrichem).

A° xiii<^ xc . . . Margriete vander Waterynge.

A° xiii= xcv . . Margriete vander Waterynge.
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A° xiiir' iir . . . . Badeloge vander Does.

A° xiiii'^ XIII . . . Heyhvich van Oosterwyck.

A° xiiii'^ XXX . . Mechtelt vander Does.

A° Xliil<= xxxiiii, Mechtelt vander Does.

A'' xiiii^ XLV. . . Mechtelt vander Does.

A° xiiii'^ XLiii . . Wilhelm vander Aa.

A° xiiii= XLVIII , Wilhelm vander Aa.

A° XIIII*^ LI ... . Wilhelm vander Aa.

(Adriaen vander Does, wiens outste broeder Jan

vander Does te Mechelen schieliken aen de swetende

sieckte a° 1529 ghestorven is, was Rentmeester van

Leuwenhorst, onder 't Prelaterschap van Vrouw Johanna

vander Does, zyne volle suster, legt aldair inde kerckc

begraven.)

Katwijk a.d. R. J. Kleijntjens S.J.



HET STICHTINGSJAAR DER ABDIJ
TE LOOSDUINEN.

Bij het inventariseeren van het archief dezer abdij

en in hot bijzonder bij het samenstellen van een inlei-

ding tot dien inventaris, was het mij een vreugde te

vinden, dat nog in 1899 in dl. XXIV van de Bi/dragt^n

van het bisdo?n Haarlem een uitvoerig artikel over haar

verschenen was van de hand van den Eerwaarden

heer A. Driessen. Men vindt daar al het wetens-

waardige over het klooster, van de stichting door

graaf Floris IV en Machteld van Brabant zijn ge-

malin af, tot de afbraak in 1573, bijeen. Met de

oplo.ssing, door Zijn Weleerw. gegeven van het vraag-

stuk aangaande het stichtingsjaar, ben ik het even-

wel in het geheel niet eens. In het volgende hoop ik

aan te toonen, dat er evenmin reden bestaat om met

hem het jaar 1224 als stichtingsjaar aan te nemen,

als om het met van Alkemade i), op 1234 te houden

en dat het eenige, wat met zekerheid te zeggen

valt, is, dat het klooster in 1231 bestond en nog

maar zeer kort.

De gegevens voor het ontstaan der abdij leveren vier

oorkonden, vermeld bij van den Bergh, Oorkbk. I

onder de nrs. 291, 326, 348 (en de Fremery nr. 71) en

^) K. van Alkemade, Beschrijviug van de abdie van Losduj-ueu

fol. 85. Dit Hs. berust evenals het op pag. 285 vermelde in het

Seminarie te Warmond. Voor de bereidwilligheid, waarmede het

mij ten gebruike werd toegezonden, betuig ik hier nog eens

mijn dank.
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351- De eerste drie zijn overg'enomen \x\tvaii Heussen,

Hist. Episc. foed. Belgii pag. 435 en vlg., de vierde

uit van Alkemade, welke geen van beiden hun bron

vermelden; de origineelen zijn, voor zoover mij be-

kend is, niet bewaard gebleven.

Deze brieven houden in: nr, 291 een schenking

van land door gravin Machteld aan het klooster ge-

daan in 122^, nr. 326 een privilegebrief van bisschop

Wilbrand d.d. i2ji, nr. 348 opneming in de Cister-

cienserorde in 12jj, en nr. 351 een schenking van land

door Floris IV gedaan in 1234. Van de oudere schrij-

vers, die hieruit hun conclusies hebben getrokken,

zal ik alleen rekening houden met de drie voornaam-

ste, welke tevens de bronnen zijn geweest van den

heer Driessen, nl. A. Mattliaeus, Anal. p. 437, van

Ileussen, a. w. en van Alkemade id.

De eerste twee hebben merkbaar met de handen in

het haar gezeten, wat niet noodig geweest was, als

ze niet met alle geweld in bovengenoemden schen-

kingsbrief van Floris IV, den stichtingsbrief hadden

willen zien, een gevolg van de uitvoerigheid der oor-

konde en van het gebruik van het woord incJioavi.

Floris vertelt nl. achtereenvolgens: > volens

habere domum manufactam, aeternam in caelis, domum
Dni scilicet, monasterium ... in Losdunen . . . aedi-

ficare inchoavi. Ad fundationem ergo hujus novellae

plantationis, capellam in Losdun cum area etc. praefato

conventui contuli*. En vervolgens tot het doel van

den brief komende: »Ad dilatandara etiam dictam

aream dedimus campum qui Modelcamp dicitur ... et

domum cum area et pomerio quam emi a Florentio

sacerdote ante portam claustri sitam. Ut autem haec

donatio perpetuam habeat firmitatem praesenti scripto

sigilli mei impressione roborato hoc dignum duxi irre-
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fragabiliter confirmare*. Uit den slotzin blijkt, dat de

donatio het doel van den brief is en niet een fun-

datie. Alleen de schenking van de Alodelcamp is

bovendien bedoeld, want in oork. nr. 326 neemt de

bisschop van Utrecht reeds in 1231 de » capella cum

attinentiis eidem capellae attinentibus sicut ab eisdem

comité et comitissa vobis (de nonnen) ad fundandum

ibidem claustrum sunt collaca«, in zijn bescherming.

]\Iet »inchoavi« wil Floris niet meer zeggen, dan

dat hij de grondlegger der stichting is geweest.

Eenmaal aangenomen zijnde, dat dit de stichtings-

brief was en het ontstaan van het klooster dus in

1234 had plaats gehad, was de schenking door gravin

INIachteld in 1225 gedaan een onmogelijkheid evenals

de brieven der geestelijken in 1231 en 1233. Van

Heussen en Matthaeus laten zich evenwel met die

moeilijkheid niet verder in. »Ad capellam istam«, zegt

V. H , »caenobium sub anno 1224 extruxit Flo-

rentius hujus nomini IV Holl. etc. comes. Fundationis

Tabulae sunt hujusmodi*, waarop hij de schenking

van Floris d.d. 12^4 laat volgen. » Altera est comitis

Mechtildis, Florentii hujus viduae anni sequentis;* volgt

oork. nr. 291 gedateerd 122^ i).

Na Loosduinen geheel behandeld te hebben, vertelt

hij nog, dat hem door van Alkemade uit een Hs. van

15S9 het volgende is meegedeeld; volgt een lijst van

privilegebrieven d. w. z. de verkorte inhouden daaruit,

waaronder oork. nr. 291 gedateerd /:?jj. Van Heussen

geeft daar evenwel geen commentaar bij.

Matthaeus geeft den schenkingsbrief van Floris ge-

J) Van Heussen zal ook wel geweten hebben, dat IMachteld

eerst in 1234 Aveduwe werd; het is dus mogelijk, dat hij bedoeld

heeft deze oork. in het jaar 1235 te plaatsen, doch dan berust

het aannemen van het jaar 1224 als stichtingsjaar op niets.
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dateerd 1234 met het opschrift: Fundatie monasterii

Losdunensis prope Hagam anno MCCA'A'F, waarop de

brief van Machteld en de overige volgen.

Van Alkemade was een heel eind verder. Hij ver-

keerde in de gunstige omstandigheid, dat hij het

bovenvermelde Hs. van 1589 bezat, waar boven staat:

»Geextraheert uit zeecker bouck houdende de privile-

gieen ende goederen der abdye van Loesduynen anno

1589 17 Aug.« 1). Dat uittreksel gaf hem aanleiding in

zijn eigen aanteekeningen fo. 15 het jaar 1224, ge-

schreven naast Floris' brief, in 1234, en het jaar 1225

bij Machteld's schenking in 1235 te veranderen. Voor

hem bleven dus alleen de oorkonden nrs. 326 en 348

nog struikelblokken daar ook hij in Floris' brief de

stichting zag. Hij vindt er deze oplossing op, dat de

graven, van plan zijnde een klooster te stichten, ettelijke

jaren voor den bouw reeds alles geschikt en toebereid

hadden als nl. de toestemming van den bisschop en

de aanneming in de orde. De oplossing is mogelijk

en oork. nr. 348 pleit er zelfs voor, daar de Abt der

orde daarin aan de graven kennis geeft, dat hij de

nonnen in de orde heeft opgenomen, doch hij richtte

eveneens een brief tot de nonnen zelven, (de Fremer}^

Suppl. nr. 71) en de bisschop richt zich uitsluitend tot

de »Sanctimonialibus in Losdun constitutis«.

Wanneer van Alkemade dus niet, evenals de beide

anderen, in Floris' brief meer had willen zien dan

hij is, had hij niet tot deze eenigszins gewrongen

conclusie behoeven te komen.

En nu de heer Driessen. Zijn redeneering is als

1) Het is vastgenaaid in een deel, dat de aanteekeningen be-

vat, waaruit later de Beschrijving ontstond. Op liet omslag van

het deel staat geschreven: Abdie van Losduinen met anthcntyke

stukken, door H. van Alkemade en P. v. der Schelling.
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volgt: In het westeinde van Loosduinen stond een

kapel eertijds door een der graven van Holland, die

daar een lusthof hadden, gebouwd, en begiftigd ten

behoeve van den kapelaan. Heer Florentius, (vermeld in

oork. nr. 351, zie boven) die in 1224 die waardigheid

bekleedde, verkocht in dat jaar zijn huis ca. aan graaf

Ploris IV, daar deze het plan had opgevat een kloos-

ter te stichten. »Thans (1224) had hij dit klooster in

»zooverre voltooid, dat het door de nonnen betrokken

»kon worden en daarom gaf hij het genoemde bede-

»huis aan het convent enz., en daar het grondbezit

3>hem nog niet groot genoeg was, gaf hij er de Model-

»camp bij. Dit alles nu geschiedde met toestemming

»van Otto van Lippe, den 34611 bisschop van Utrecht,

»immers hij stond over den giftbrief« (sub testimonio

multorum hominum videlicet venerabilis Domini Ottonis

Trajectensis Electi etc). »Ik begrijp dan ook niet,«

gaat hij voort, »hoe Oude kloosters en abdijen i) in

»i234 en van Heussen met A. Matthaeus in 1235 '-)

idien brief konden laten geven, of zij moeten den

»Elect van Lippe zonder den minsten twijfel voor

>Otto, Elect van Holland aangezien hebben. Doch

»deze laatste Otto kan de Elect van den brief niet

»zijn, want, ware deze bisschop Otto van Holland ge-

»weest, dan had de graaf zich geheel anders uit-

»gedrukt en moeten uitdrukken; dan had hij volgens

»het gevestigd gebruik moeten zeggen : Venerabilis

»et dilecti consanguinei, of fratris nostri Dni Ottonis

ï>Traj. Electi. Deze Venerabilis Otto moet dus en

»kan niemand anders geweest zijn dan de vorige

>Elect Otto, te weten Otto van Lippe, die reeds vóór

»i230 gestorven was en de gifthrief kan alzoo "niet in

1) Van P. M. Bots,

2) Dat doeu ze niet, beide hebben 1234.
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'^1224 of 'jj maar vioct in 1224 of '2J gegeven zyn i).

»Het klooster is dus ook blijkens de volgende brieven

»gebouwd in i 224 en door den graaf en gravin tezamen.

»Dit laatste getuigt Machteld dan ook zelve in den vol-

» genden brief « enz. Volgt Machteld's schenking, geda-

teerd 1225, waarbij in een noot: »v. Alkemade en

Bots hebben hier natuurlijk weer het jaar i235.«

Deze redeneering nu gaat niet op, want, 1°. blijkt

nergens, dat heer Florentius in 1224 zijn huis c. a. aan

Floris IV" verkocht en bij gevolg zelfs niet, dat hij in

dat jaar kapelaan was ;
2°. was Otto van Lippe geen

elect in 1224, daar hij tusschen 22 en 27 Juli 1216 de

wijding reeds had ontvangen -). Men heeft hier dus in

den genoemden Otto Traj. Electus inderdaad zonder den

minsten twijfel Otto, Elect van Holland, of wel Otto III

en niet Otto II te zien en daarmee vervalt de aanlei-

ding tot de datumsverandering, welke ook de heer

Driessen noodig had om met de schenking van Mach-

teld in het reine te komen.

Ten slotte mijn eigen meening. Op mijn beurt ver-

ander ik een datum en wel die van de bewuste

schenking, welke niet in 1225 kan hebben plaats ge-

had doch wel in 1235 zooals het Hs. van 1589 heeft.

Machteld kon nl. in 1225 een dergelijke schenking

niet doen zonder de toestemming van Floris IV te

vermelden 3). Als gehuwde vrouw was zij onmondig

en stond zij onder de voogdij van haar man. Van de

drieërlei werking dier voogdij hebben we hier noodig,

dat de vrouw zonder den bijstand of medewerking-

van den man, geen onroerend goed mocht vervreem-

1) Cursiveeriug van mij.

2) Zie Ned. Archievenblad igii\i2. Lijsten der Utrechtsche prelaten

vóór 1300 door mr. C. Pijnacker Hordijk.

3) S.J. Fockema Andreae^ Het oude Ned. Burg. recht II, pag. 158.



den. Op grond dus van Machteld's onmondigheid, is

de dateering 1225 niet te handhaven.

Doch er is meer. Machteld zegt: Indien na mijn

dood mijn zoons of hun nakomelingen tegen deze

schenking zouden willen opkomen, etc. Deze zinsnede

heeft slechts reden van bestaan als er zoons zijn en

die waren er in 1225 nog niet. Willem, de oudste

zoon, de latere Roomsch koning, is in 1227 geboren,

van diens jo7igeren broer Floris den Voogd wordt

het geboortejaar niet vermeld i). Daar ze dus in 1225

geen kinderen had, zou bij vervreemding alleen haar

man of haar vader, wanneer deze nog leefden, zich

daartegen kunnen verzetten. Deze worden niet, de

kinderen wel vermeld, waaruit volgt, dat bij de schen-

king de man en de vader niet, de kinderen wel be-

stonden. 19 Juli 1234 was Machteld door den afloop

van het steekspel te Corbie weduwe geworden. In

dien staat had ze handelingsbevoegdheid en kon ze

schenkingen als de oorkonde vermeldt, doen; zij had

toen twee zoons en haar vader Hendrik I van Brabant

was eenige dagen te voren overleden.

Over de »dos« door Floris aan zijn vrouw toege-

kend, ontstond na zijn dood oneenigheid tusschen de

gravin en haar kinderen, of liever, tusschen haar en

Diederik van Cleef, die voor de minderjarige kinderen

optrad. 27 Mei 1235 wordt die twist bijgelegd (Oork.

nr, 355). Machteld, eenige maanden later de schenking

aan het klooster doende, wil dergelijke oneenigheden

voor het vervolg vermijden. Zij stelt de mogelijkheid

van verzet en wijst, als haar zoons in het gelijk ge-

steld mochten worden, het klooster 50 pond Hollandsch

jaarlijks toe uit haar erfgoederen in Brabant. Deze

1) zie V. d. Bergh's Geslaclittafel van de graven van Holland.
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bepaling krijgt, wanneer de oorkonde in November

1235 is gezet, na de gebeurtenissen in Mei van dat

jaar, reden van bestaan ; ze slaat dan niet op een

mogelijkheid in het vage, maar voorziet in een toe-

komst, die de ondervinding kon doen verwachten.

Met de andere oorkonden is deze dateering niet in

strijd. Tot de ontdekking van het stichtinsjaar helpt ze

evenwel slechts in negatieven zin; ze doet nl. het eenige

bewijs, dat het klooster in 1224 bestond, te niet.

Het eenige wat men omtrent den ouderdom van

het klooster zeggen kan is, dat het blijkens den bis-

schoppelijken brief van 1231 (Oork. 326) in dat jaar

bestond. De bisschop neemt daarin o. a. de kapel in

bescherming", evenals alles wat de nonnen bezitten

en wat haar klooster >) in de toekomst mag verwer-

ven. Wanneer de cursief gedrukte woorden niet toe-

vallig zijn gebruikt, doch als opzettelijke tegenstelling

bedoeld, dan kan men daaruit opmaken, dat de nonnen

wel persoonlijk bezit hadden meegebracht, doch dat

het klooster als zoodanig nog niets bezat en dus nog

slechts kort bestond.

S. Drossaers.

^) Cursiveeriug van mij.

19



NAMEN VAN PRIESTERS UIT HET
TEGENWOORDIGE BISDOM VAN HAARLEM,

VOORKOMENDE IN HET TIJDSCHRIFT

DE GODSDIENSTVRIEND.

(Vervolg vau Deel XXXVII, blz. 176).

VIL Decanaat 's-Gravenhage.

De Hofkerk.

Sluis, A. van der /. en landdeken van Delfland, f 15

Dec. 1820, dl. 6, blz. 45.

Langran, H. J. L. k. tot 1824, dl. 12, blz. 368.

Sem, J. F. /. en landdeken van Delfland 1820— 1843,

f 23 Jan. 1843, necrologie, dl. 6, blz. 45, dl. 50,

blz. 109, 119.

Bleijenberg, J. S. k. tot 1831, dl. 28, blz. 60.

Kerkroof op 1 1 Maart 1832, dl. 29, blz, 50— 57.

Siegfried, J. J./. en landdeken van Delfland, 1843— 1863,

f 26 Aug. 1863, dl. 50, blz. 170, dl. 91, blz. 245,

Knoors, J. C. k. 1837-1845, dl. 39, blz. 247, dl. 55, blz. 337.

Meijer, F. F. k. tot 1839, dl. 43, blz. 100.

Dam, I. J. ten k. 1839— 1840, dl. 43, blz. 100, dl. 44,

blz. 321.

Hoctin, L. J. k. 1840— 1847, dl. 44, blz. 321, dl. 58, blz. 148.

Sanders, J. P. N. k. 1845— 1847, missionaris gew., dl. 55,

blz. 337, dl. 59, blz. 53.

Heuvels, A. k. 1847— 1^50. ^^- 58, blz. 207, dl. 64, blz. 179.

Vregt, J. F. k. 1847— 1854, dl. 59, blz. 53, dl. 73, blz. 295.
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Os, J. G. van k. 1850— 1851, missionaris gevv., dl. 64,

blz. 179, dl. 66, blz. 156.

Akker, J. A, van den k. van 1851, dl, 66, blz. 156.

Claasen, P. A. k. van 1854. dl. 73, blz. 295,

Janmaat, W. k. tot 1861, dl. 88, blz. 103.

Haan, C. J. k. 1 861— 1865, dl. 88, blz. 104, dl. 95,

blz. 290.

Knoors, J. C. p. 1863— 1864, f 24 Dec. 1864, oud 53

jaar, dl. 91, blz. 246, dl. 93, blz. 294.

Kimman, J. k. van 1863, dl. 91, blz. 246.

Görtz, P. J. k. tot 1863, dl- 91. blz- 246.

Rioche, J. J. /. van 1865, dl. 94, blz. 59.

Oorte, G. C. van ass. tot 1865, dl. 94, blz. 59.

Looyaard, J. D. /'. van 1865, dl. 95, blz. 290.

S. Willibrordus.

Tomas, H. /. 181 6— 1S34, krijgt 17 Maart 1824 een

provisioneele gratificatie van 300 gulden als

referendaris, dl. 14, blz. 199, dl. 33, blz. 312.

Inwijding der kerk, dl. 6, blz, 239, dl. 10, blz. 44.

Verlaat, W, /, 1834 - 1844, dl. 34, blz. 55, dl. 53, blz. 331.

Marinkelle, F. M. k. 1834—1836, dl. 33, blz. 152, dl. 36,

blz. 255.

Boin, P. L. G. k. tot 1834, dl. 33, blz. 152.

Bruis, A. k. tot 1834, dl. 33, blz. 152.

Stoot, J. M. van der k. 1834— 1837, dl. 39, blz. 200,

Naayers, A, B. k. 1833— 1834, dl. 31, blz. 239, dl. 32,

blz. 302.

Groen, P, C, k. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Post, J, H. k. tot 1837, f 5 Juni 1837, dl. 39, blz. 104.

Boogaerts, A. L. k. tot 1841, dl. 49, blz. 154,

Leunen, H. van k. 1837— 1837, dl. 38, blz, 215, dl. 39,

blz. 151.

Looyaard, J. S. k. van 1S37, dl. 39, blz. 296.
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Oortmans, G. A. /. 1844— 1853, f 21 Aug. 1853, oud

52 jaar, dl. 53, blz. 331—332, dl. 71, blz. 203.

Zon, A. W. van k. tot 1844, dl. 53, blz. 332.

Beek, H. van k. 1842— 1848, dl. 49, blz. 334, dl. 61,

blz. 319.

Hurk, W. van den ^. 1848— 1853, dl. 60, blz. 164, dl.

71, blz. 203.

Bakker, L. Th. k. 1848—1854, dl. 61, blz. 319, dl. 73,

blz. 294.

Schagt, P. G. /. van 1853, dl. 71, blz. 203.

Malingré, P. C. Th. ^. van 1854, dl. 73, blz. 294.

Broeke, J. S. G. k. 1853— 1855, dl. 71, blz. 204, dl. 74,

blz. 370,

Scholte, L. k. van 1S55, dl. 74, blz. 370.

Vogel, G. J. k. tot 1857, f 20 Jan. 1857, oud bijna 28

jaar, dl. 78, blz. 100.

Brinkman, B. H. k. tot 1863, dl. 91, blz. 296.

Rooselaar, J. F. van k. van 1863, dl. 91, blz. 296.

Het Weeshuis.

Mesker, J. p. 1834— 1837, dl. 32, blz. 254.

Moor, Th. van der p. 1837— 1845, dl. 39, blz. 51, dl.

55. blz. 49.

Vergrooting van het Weeshuis, Juli 1837, dl.

39, blz. 138—139.

Dortmans, A. W. A. /. 1845— 1849, dl. 55, blz, 102,

dl. 62, blz. 105.

Schuyt, G. W. /. van 1849, dl. 62, blz. 105.

Eversteyn, J. A. /. tot 1857, dl. 78, blz. 100.

Liket, Th. p. tot 1860, dl. 84, blz. 329.

Bernsen, M. p. 1860— 1866, dl. 84, blz. 329, dl. 96,

blz. 312.

Vermeulen, J. /. van i8óé, dl. 96, blz. 313.
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S. Antonius van Padua.

Aalders, J. k. tot 183 1, dl. 28, blz. 59.

Inwijding der kerk, Oct. 1846, dl. 57, blz. 249.

Bouten, H. J. A. k. tot 1853, dl. 72, blz. 102.

Oosterling, L. k. van 1853, dl. 72, blz. 102.

Op den Kamp, H. A. p. tot 1862, f 27 Juli 1862, dl.

89, blz. 215.

Straman, L. J. /. van 1862, dl. 89, blz. 215.

Weyersen, C. k. van 1866, dl. 96, blz. 202.

Verniel, W. k. van 1868, dl. 100, blz. 180.

S. Theresia.

Montford, J. k. tot 1831, f 22 Dec. 1831, dl. 28, blz. 56.

Corvers, J. /. tot 1836, f i Juni 1836, oud 62 jaar,

dl. 37, blz. 47— 49-

Inwijding der kerk, Oct. 1841, dl. 47, blz. 268-269.

Frentrop, A. ass. 1854— 1865, f 19 Juni 1865, oud 63

jaar, dl. 73, blz. 295, dl. 94, blz. 204.

Nolet, Th. k. van 1855, dl. 75, blz. 227.

Hasque, L. de k. 1833— 1856, f 27 Oct. 1856, oud 73

jaar, dl. 77, blz. 248.

Terwindt, A. k. van 1862, dl. 89, blz. 215.

Smit, W. k. tot 1862, dl. 89, blz. 215.

Bongaerts, P. G. k. tot 1867, f 5 Maart 1867, oud bijna

36 jaar, dl. 98, blz. 180.

Huycke, L. k. van 1867, dl. 98, blz. 238.

Pro memorie.

Kapel der Ambassade, dl. 4, blz. 89, 203— 204,

dl. 8, blz. 96.

Raynal, J. F. Aalmoezenier, f 6 Juli 1822, dl. 9, blz. 86.

Inwijding der kapel op het R. K. kerkhof,

Sept. 1838, dl. 41, blz. 190.
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Oprichting van een leesgezelschap in i8ig, dl.

2, blz. 131.

Nieuwendijk, C. van den, oud-pastoor van Alkmaar,

f 30 Juni 1863 te 's-Gravenhage, oud 83 jaar,

dl. 91, blz. 56.

Scheveningen.

Quant, A. C. /. tot 1840, dl. 45, blz. 95.

Scliagt, P. G. p. 1840 -1853, dl. 45, blz. 95, dl. 71, blz. 203,

Snickcrs, P. M. /. 1853— 1861, dl. 71, blz. 203, dl. 87,

blz. 195.

Peeperkorn, H. H. /. van 1861, dl. 87, blz. 196.

Voorburg.

Henneke, A. k. tot 1835, dl. 35, blz. 172.

Koemans, J. k. 1835— 1836, dl. 37, blz. 219.

Hoefnagels, J. A. k. 1S36— 1837, dl, 37, blz. 219, dl.

38, blz. 312.

Telders, A. H. k. 1837— 184 1, dl. 46, blz. 198.

Seegers, Th. G. /. 18 17— 1837, ^1- o^, blz. 312.

Mesker, J. /. 1837— 1847, f i ]\Iaart 1847, sinds 1846

landdeken van Rijnland, necrologie, dl. 39, blz.

51, dl. 57, blz. 158, dl. 58, blz. 196—201.

Yzermans, J. M. k. 1841— 1847, dl. 46, blz. 255, dl. 58,

blz. 323.

Inwijding der kerk, Nov. 1843, dl. 51, blz. 47.

Geschiedenis der parochie, dl. 51, blz. 330-333.

Ende, H. P. A. op^den /. van 1847, dl, 58, blz. 207,

Terpoorten, J. A, k. 1847— 1848, dl, 58, blz, 323, dl,

61, blz. 19S.

Swinkels, A. M. C. J. k. 1848— 1849, dl. 61, blz. 263,

dl. 62, blz. 105.

Eversteyn, J, A. k. van 1849, dl. 62, blz, 105,

V/issen, L. van k. tot 1849, dl. 62, blz. 215.
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Rood, B. A. van 't k. van 1854, dl. 72, blz. 286.

Luytelaar, Th. van k. tot 1854, dl, 72, blz. 286.

Klönne, B. H. /-. van 1859, dl. 83, blz. 261.

Ferrieer, E. H. k. tot 1860, dl. 85, blz. 175.

Spoorman, H. L. k. 1860— 186 1, dl. 85, blz. 175, dl. 87,

blz, 196,

Tachi, A, H. k. 1861— 1861, dl. 87, blz. 196, dl. 88,

blz, 55,

Vermeulen, J, k. 186 1— 1862, dl. 88, blz. 55, dl. 89,

blz, 264.

Verstraten, H. k. 1862— 1865, dl. 89, blz. 264, dl. 95,

blz. 190.

Reuser, M. H. B, k. van 1865, dl, 95, blz. 190,

VIII. Decanaat Haarlem.

Berkenrode.

Mierlo, J. G. W. van k. tot 1827, dl. 19, blz. 91,

Tielen, J. J. /. 1828— 1845, sinds 1835 landdeken van

Kennemerland, viert in Sept. 1844 zijn gouden

priesterfeest, f 18 Mei 1845, dl. 31, blz, 98, dl, 35,

blz. 279, dl. 53, blz, 266-268, dl. 54, blz. 306.

Jehée, J, B. k. tot 1832, dl. 30, blz. 52.

Ende, H. P. A. op den k. tot 1838, dl, 40, blz. 155.

Rooyen, A, T. van k. 1838— 1839, dl. 40, blz. 155,

dl. 44, blz. 60.

Maaseland, W, P, van k. 1839— 1840, dl. 44, blz. 60, 211.

Vossen, J, P. k. 1840— 1846, dl. 44, blz. 211, dl. 57,

blz, 211.

Weyden, A. van der /, van 1845, dl. 55, blz. 157.

Cornelisse, B. K. ass. van 1845, dl. 55, blz. 157.
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Schrijvenaar, V. C. P. k. 1846— 1850, dl. 57, blz. 211,

dl. 64, blz. 330.

Bots, J. X'. 1S50— 1B52, dl. 64, blz. 330, dl. 69, blz. 194.

Grossel, W. J. van /c. 1852— 1856, dl. 69, blz. 194, dl.

76, blz. 242.

Putman, W. A. X\ 1854 — 1855, dl. 73, blz. 294, dl. 74,

blz. 370.

Frentrop, J. J. /(•. van 1855, dl. 75, blz. 227.

Drift, A. J. van der k. van 1856, dl. 76, blz. 241.

Schweitzer, A. G. k. 1858— 1861, dl. 83, blz. 152, dl.

87, blz. 195.

Buuren, B. van /c. 1861— 1863, dl. 87, blz. 195, dl. 90,

blz. 305.

Slaman, P. k. van 1863, dl. 90, blz. 305.

Muré, J. C. H. /. van 1867, dl. 99, blz. 315.

Haarlem.

St. Joseph.

Spaan, J. Th. p. tot 1837, rustend gew., f 5 Nov. 1842,

dl. 39, blz. 151, dl. 49, blz. 334.

Boin, P. L. G. /. 1837— 1848, dl. 39, blz. 151, dl. 61,

blz. 319.

Eerste steenlegging der kerk, Sept. 1841, dl.

47, blz. 21 1— 218.

Inwijding der kerk, Mei 1843, dl. 51, blz. 41-47.

wSchuurkamp, A. F. k. 1847 —185 1, dl, 59, blz. 53, dl.

68, blz. 54.

Leunen, H. van /. 1848— 1859, dl. 61, blz. 319, dl.

82, blz. 92.

Hagen, P. van der X'. van 1852— 1859, dl. 68, blz. 210,

dl. 83, blz. 154.

Wennen, F. H. M. k. van 1851, dl. 68, blz. 54.

Eerste pontificale Mis van Mgr. van Vree,

dl. 71, blz. 312—313.
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Steins-Bisschop, N. J. A. /. 1859— 1861, f 8 April 1861,

dl. 82, blz. 93, dl. 86, blz. 252. De Katholiek:

jg. 1858, blz. 323.

Vos, A. H. J. k. van 1859, dl. 83, blz. 153.

Beek, H. van /. van 1861, dl. 87, blz. 195.

Schlüter, H. k. tot 1863, dl. 91, blz. 103.

Leipsig, J. J. van k. van 1863, dl. 91, blz. 246.

S. Dominicus.

Munnekereede, P. van /. tot 1826, f 31 Mei 1826,

dl. 17, blz. 96.

Gallenkamp, H. J. /. 1826— 1843, f 2 April 1846,

dl. 17, blz. 147, dl. 50, blz. 294.

Frankcnmölle, F. Th. p. van 1843, dl. 50, blz. 294.

Over de versiering in de kerk, 1848, dl. 60,

blz. 162— 163.

Buchem, J. S. van k. 1834— 1842, dl. 33, blz. 152, dl.

49, blz. 334.

Pelgrom, C. H. k. 1843— 1844, dl. .50, blz. 294, dl. 53,

blz. 332.

Heyningen, H. van k. 1844— 1846, dl. 53, blz. 332,

dl. 56, blz. 191.

Vregt, J. F. k. 1846— 1847, dl. 56, blz. 191, dl. 58,

blz. 207.

Bakker, J. Th. ass. tot 1847, ^- 5^' blz. 207.

Tiebes, J. M. k. van 1847, dl. 59, blz. 245.

vSchouten, A. k. tot 1853, dl. 71, blz. 204.

Ven, J. M. van der k. van 1853, dl. 71, blz. 204.

Klönne, B. H. k. 1859— 1S59, dl. 83, blz. 202, 261,

dl. 87, blz. 195.

Scheefhals, M. G. k. 1859—1863, dl. 83, blz. 261, dl.

91, blz. 246.

Scholtc, L. k. van 1859, dl. 83, blz. 261.
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Finkenfiügel, P. k. van 1S61, dl. 87, blz. 195.

Heyligers, J. Th. A. k. van 1863, dl. 91, blz. 246.

In den Hoek.

Brouwer, H. E. /. 1800— 1811, dl. i, blz. 63.

Fronhoff, J. /. tot 1826, f 7 Nov. 1826, dl. 17, blz. 297.

Wesseling, B. k. tot 1836, dl. 36, blz. 202.

Ootmar, G. W. /. 1826—1847, f 2 April 1847, dl. 18,

blz. 89, dl. 58, blz. 323.

Snickers, P. M, k. van 1846, dl. 56, blz. 296.

Heyningen, W. C. F. van/. 1847— 18.51, dl. 58, blz.

323, dl. 67, blz. 337.

Fakkers, P. k. 1837— 184^ dl. 39, blz. 247, dl. 56, blz.

296, dl. 57, blz. 158, dl. 58, blz. 44.

De Vier Heemskinderen.

Binterim, E. /. tot 18 18, dl. i, blz. 99.

Termars, A. H. J. /. van 1818, f 7 Oct. 1858, dl. i,

blz. 99, dl. 81, blz. 196.

Tot Secretaris van Z. D. H.

Schlüter, H. 1853—1856, dl. 7 i, blz. 260, dl. 76, blz. 241.

Vregt, J. F. van 1854, dl. 73, blz. 295.

Grossel, W. J. van, van 1856, dl. 76, blz, 242.

Graaf, J. J. van 1862, dl. 89, blz. 215.

S. Anton ius.

Kraayvanger, F. S. J. k. tot 1851, dl. 67, blz. 104.

Asveld, W. van k. van 1851, dl. 67, blz, 104.

Bruggeling, A. k. tot 1862, dl. 90, blz, 56.

Weyersen, C, k. 1862— 1866, dl. 90, blz. 56, dl. 96,

blz. 202.

Poort, D, F. k. van 1866, dl. 96, blz. 202.
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Het Weeshuis.

Canters, J. B. r. tot 1S6.3, dl. 91, blz. 296.

Zandvliet, C. r. van 1863, dl. 91, blz. 296.

S. Thomas van Aquino.

Bruns, P. /. 1833— 1841, dl. 31, blz. 239, dl. 46,

blz. 254.

Beguinet, E. A. /. 1841— 1846, f 3 Dec. 1846, dl. 46,

blz. 255, dl. 58, blz. 44.

Marinkelle, P\ ]\I. /. van 1846, dl. 58, blz. 44.

Wardenberg, J. A. Th. k. tot 1851, dl. 66, blz. 261.

Wissen, L. van /•. van 1851, dl. 66. blz. 261.

Z. D. H. Mgr, van Vree benoemde in 1853 de

volgende eerw. Heeren tot Deken

:

Van Haarlem : H. van Luencn.

Van Amsterdam : B. Hofman.

Van Ouderkerk : J. G. van der Aa.

Van Purmerend: J. L. Bekker.

Van Hoorn : P. Does.

Van Alkmaar: J. van Gent.

Van Werfershoef: P. Fakkers.

Van Beverwijk : B. de Groot.

Van Noordwijk: J. C. F. de Mol.

\'an Leiden: A. C. Quant.

Van Soeterwoude : E. S. van der Haagen.

Van Alfen : H. Poppen.

Van 's-Gravenhage: J. J. Siegfried.

Van Delft: P. Wennekers.

Van Rotterdam : G. G. Bongaerts.

Van Middelburg: A. A. Tomas, dl. 71, blz. 258.

Kapelaans te Haarlem
zonder nadere aanduiding.

Gerritsen, D. k. tot 1826, dl. 17, blz. 251,
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Wolkemeijer, W. k. tot 1844, dl. 52, blz. 239.

Rest, P. S. van ass. tot 1839, dl. 43, blz. 100.

Mols, C. A. k. 1842— 1842, dl. 49, blz. 47, 154.

Cornelisse, B. K. k. 1844— 1845. dl. 52, blz. 239, dl. 54,

blz. 159.

Vlasselaar, H. Th. van k. van 1845, dl. 55, blz. 224

Lazaar, J. A. k. 1846— 1847, dl. 58, blz. 44, 323.

Albers, G. F. k. tot 1847, dl. 59, blz. 245.

Pro mem orie.

Plundering van het Minderbroederklooster op

Sacramentsdag van het jaar 1578, dl. 82, blz. 250.

Witte, A. O. F. M. f 28 Dec. 1652, dl. 87,

blz. 85.

Breuker, J. H. oud-pastoor van Duivendrecht te

Haarlem rustend, f ig Dec. 1860, dl. 86, blz. 55.

Bramink, F. A. f 10 Febr. 1862 te Haarlem

oud 65 jaar, rustend pastoor van Naaldwijk.

Haarlemmermeerpolder,

Tot waarnemend pastoor van de noodkerk:

Steenvoorden, J. /. 1855— 1862, dl. 76, blz. 145, dl. 88,

blz. 253.

Koekhoven, J. k. tot 1860, dl. 84, blz. 329.

In Maart 1862 werden er twee parochies ge-

sticht, S. Joannes de Dooper en S. Franciscus

van Sales, dl. 88, blz. 253.

S. Joannes de Dooper.

gesticht 10 Maart 1862, dl. 88, blz. 253.

Boerkamp, W. A. /. van 1862, dl. 88, blz. 253.

S. Franciscus van Sales,

gesticht 10 blaart 1862.

Kerremans, M. J. K. k. tot 1862, dl. 88, blz. 253.

Kerremans, M. J. K. /. van 1862, dl. 88, blz. 253.
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Osdorp.

Hartman, J. H. /, 1813— 1834, f 1834, dl. 33,blz.3i2.

Vennemans, A. /. 1835— 1842, dl, 34, blz. 55, dl. 49,

blz. 334.

Hoefnagels,}. A. /. 1842— 1846, dl. 49, blz. 334, dl. 56,

blz. 191.

Maaseland, W. P. van /. van 1846, dl. 56, blz. 191.

Rood, B. A. van 't k. 1850— 1850, dl. 65, blz. 154,208.

Vermeulen, J. k. tot 1861, dl. 88, blz. 55.

Honig, G. G. ass. 1861— 1862, dl. 88, blz. 55, 253.

Winkelhagen, J. W. C. /. tot 1862, f 31 Jan. 1862

te Amsterdam, oud 36 jaar, dl. 88, blz. 104.

Ruigrok, C. /. van 1862, dl. 88, blz. 253.

O V erveen.

Stoek, T. J. k. tot 1822, dl. 6, blz. 95.

Meyer, F. F. k. tot 1834, dl. 32, blz. 302.

Naayers, A. B. k. 1834— 1835, dl. 34, blz. 256.

Waayer, J. H. de k, 1835— 1837, ^- 39- ^Iz. 152.

Deyl, Th. van k. 1837—1840, dl. 45, blz. 307.

Schrijvers, J. Th. H. k. 1840— 1843, dl. 50, blz. 294.

Sanders, J. P. N. k. 1843— 1845, dl. 55, blz. 225.

Seegers, P. J. k. 1845—1846, dl. 57, blz. 158.

Snickers, P. M. k. 1846—1848, dl. 62, blz. 58.

Gerstenscheidt, H. J. /. 18 13— 1848, f 30 Juli 1848,

dl. 61, blz. 198.

Keil, A. J. J, /. 1848— 1854, dl. 61, blz. 198, dl. 73,

blz. 294.

Luytelaar. J. van k. 1848— 185 1, dl. 62, blz. 58, dl. 67,

blz. 209.

Bekker, J. L. k. van 1851, dl. 67, blz. 209.

Schoonderbeek, G. /. van 1854, dl. 73, blz. 294.

Inwijding der kerk, Sept. 1856, dl. 77, blz.

240— 241.
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Prenger. H, J. J.
/. tot iS6i, dl. Sy, biz. 195.

Smeulders, N. J. k. van 1861— 1Ö68, dl. 87, blz. 195,

dl. 10 1, blz. 94.

Worcom, W. A. van /•. van 1868, dl. 100, blz, 180.

Schoten.

Gastel, N. van des. 1843— 1853, dl. 52, blz. 149, dl. 71,

blz. 203.

Roekes, H. P. /. 1853— 1856, f 18 April 1856, dl. 76,

blz. 242.

Heuvel, F. H. van den ass. van 1855, dl. 76, blz. 145.

Eerste steenlegging der kerk, April 1857, dl. 78,

blz. 254.

Inwijding der kerk, Aug. 1858, dl. 81, blz.

239—242; plaatselijke kerkgeschiedenis, dl. 81,

blz. 239—242.

Spaarnwoude aan de Li e.

Wast, P. P. /. tot 1835, rustend gew., dl. 35, blz. 172.

Henneke, A. p. 1835— 1860, f 14 Aug. 1860, dl. 85,

blz. 176.

Willenborg, J. F./. 1860— 1862, f 28 Jan. 1862, dl. 88,

blz. 104.

Wennen, I^ H. M. /. van 1862, dl. 88, blz. 253.

Zand voort.

Gesticht in 185 1.

Lami, J. J. /. van 1S51, dl. 67, blz. 209.
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IX. Decanaat Hoorn.

Bo venkarspel.

Klinkman, H. des. dl. i, blz. 276.

Schrant, J. M. /. 181 1— 18 18, dl. i, blz. 276.

Knaap, H. H. /. van 18 18, dl. i, blz. 276.

Eenigen tijd zonder pastoor

:

Dijk, D. van p. 1825— 1837, dl. 15, blz. 92, dl. 38,

blz. 215.

Inwijding der kerk, Aug. 1825, dl. 15, blz. 92.

Deekens, J. H. /. 1837— 1843, dl. 51, blz. 342.

Hilbes, H. J. p. 1843— 1868, rustend gew., dl. 75,

blz. 355, dl. loi, blz. 94.

Over de reliquie van S. Martinus, dl. 75, blz.

355—356-

Kuypers, G. J. R. k. 1865— 1868, dl. 95, blz. 94,

dl. 10 1, blz. 94.

Broek, M. van den /. van 1S68, dl. loi, blz. 94.

Pro Memorie.

Meynardus Jansz. van Enkhuizen, pastoor tot

1572, f te Amsterdam 31 Juli 1573.

Enkhuiz e n.

Gerteler, H. J. /. tot 1818, dl. i, blz. 63.

Caarls, J. /. 18 18— 18 19, f 19 Juni 18 19, dl. i, blz. 98,

dl. 3, blz. 106.

Tersmetten, J. J. /. 18 19— 1824, dl. 3, blz. 106, dl. 12,

blz. 368.

Braak, J. C. van den /. van 1824, dl. 3, blz. 106, dl. 12,

blz. 368.

Jager, J. P. de /. tot 1836, dl. 36, blz. 255.

Stevens, J. /. 1836—^1850; in 1848 werd hij benoemd

tot pastoor te Rijswijk, waarvoor hij bedankte.
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t 24 April 1850, necrologie, dl. 36, blz. 255, dl. 61,

blz. 263, 319, dl. 64, blz. 330, dl. 65, blz. 90.

Rood, J. C. van 't /. van 1850, dl. 65, blz. 47, 90.

Saagsveldt, J. W. des. tot 1850, dl. 65, blz. 47.

Eerste H. Mis van G. G. Honig, Sept. 1853,

dl. 71, blz. 243—244.

Inwijding van het Liefdegesticht, Sept. 1855,

dl. 75, blz. 214.

Grootebroek.

Broek, G. /. 1799— 18 18, dl. i, blz. 276.

Bartel, J. H. /. 1818— 1861, f 8 Jan. 1861, oud 80

jaar, dl. i, blz. 276, dl. 86, blz. 56.

Bongaerts, A. J. k. 1836— 1837, dl. 36, blz. 255,

dl. 39, blz. 200.

Rooyen, A. T. van k. 1837— 1838, dl. 40, blz. 47, 155.

Bongaerts, A. J. k. 1838— 1840, dl. 40, blz. 155,

dl. 45, blz. 200.

Hendriks, J. W. /'. 1840— 1842, dl. 45, blz. 307, dl. 49,

blz. 154.

Boogaerts, A. L. /^. 1842— 1842, dl. 49, blz. 154, 215.

Dortmans, A. W. A. k. 1842— 1843, dl. 50, blz. 344.

Klriek, J. k. van 1843, dl. 50, blz. 344.

Lami, J. J. k. tot 1847, *^- 59» blz. 245.

Gussenhoven, L. A. k. 1847— 1848, dl. 59, blz. 245,

dl. 60, blz. 328.

Korff, J. S. k. van 1848, dl. 60, blz. 3 28.

Laar, C. J. van de k. van 1848, dl. 62, blz. 58.

Funnekotter, S. J. k. tot' 1850, dl. 65, blz. 208.

Duivesteyn, L. k. 1850—1854, dl. 65, blz. 208, dl. 73,

blz. 294.

Winkelhagen, J.W.C. k. van 1854, dl. 73, blz. 294.

Inwijding der kerk, dl. 87, blz. 243.
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Hem en Venhuizen.*

Eerste steenlegging der kerk, 18 Maart 1830, in-

wijding der kerk eerst in 1835, ten gevolge van

een proces: dl. 35, blz. 261— 265.

Geschiedenis der Statie, dl. 59, blz. 286.

Hugten, P. van k. van 1863, dl. 91, blz. 247.

Hoorn.

Een Joodsch bekeerling, dl. 2, blz. 132— 135.

Baters, J. /. tot 1820, de kerk wordt gesupprimeerd,

dl. 5, blz. 135, maar wederom geopend onder

Steinbach, A. A. /. 1821— 1835, dl. 6, blz. 96, dl. 34,

blz. 208. Deze Statie werd genoemd »in de

Achterstraat*.

Crimpen, F. X. van /. 1813— 1827, f 7 Juli 1827,

dl. 19, blz. 91, waarna de Statie genaamd »in

de Slijksteeg« gesupprimeerd werd.

Teruggave der kerk, dl. 19, blz. 91.

Pronk, G. J. ass. 1834— 1834, ^1- 3-. ^1^. 104.

Waayer, J. H. de k. 1834-1835, dl. 32, blz. 255, dl.34,

blz. 256.

Thielings, P. /. 1835—1836, dl. 34. blz. 256, dl. 37,

blz. 219.

Eulenbach, J. B. k. 1835—1835, dl. 35, blz. 59, 327.

Bootz, J. G. k. 1835— ^836, dl. 35, blz. 327, dl. 37, blz. 27 i.

Does, P. /. 1836— 1862, sinds 1840 landdeken van

West-Friesland, viert in 1852, 17 Nov. zijn zil-

veren priesterfeest, f 24 Maart 1862, dl. 37,

blz. 219, dl. 45, blz. 95, dl. 69, blz. 286—288,

dl. 87, blz. 193—195, dl. 88, blz. 253.

Vossen, J. P. k. 1S36— 1838, dl. 37, blz. 27 i, dl. 42, blz. 99.

Woggelum, W. van ass. tot 1S3Ó, dl. 38, blz. 54.

IJzermans, J. M. ass. 1838— 1841, dl. 42, blz. 99, dl. 46,

blz. 255.

20
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Kriek, J. ass. 1841— 1841, dl. 46, blz. 255, dl. 47, blz. 52.

Poppe, H. k. 1841— 1841, dl. 47, blz. 52, 174.

Mehler, W. F. A. k. 1841— 1841, dl. 47, blz. 174, 282.

Bosch, G. van den k. van 1841, dl. 47, blz. 282.

Sanders, J. P. N. k. 1842— .843, dl. 48, blz. 206, dl. 50,

blz, 294.

Schrij venaar, F. C. P. k. 1843— 1846, dl. 50, blz. 2^0,

dl. 56, blz. 191.

Spoorman, L. J. k. 1846— 1847, f 19 Juli 1847, dl. 56,

blz. 191, dl. 59, blz. 1 19.

Tiebes, J. M. X'. 1847— 1847, dl. 59, blz. 119, 185.

Horst, J. J. van der k. 1847— 1849, dl. 59, blz. 185,

dl. 63, blz. 54.

Geschiedenis der Statie, dl. 68, blz. 312— 313.

Blom, F. k. tot 1854, dl. 72, blz. 286.

Campen, W. J. van k. van 1854, dl. 72, blz. 286.

Over de reliquie van Maria, dl. 76, blz. 41— 42.

Spiekerman, G. k. van 1859, dl. 83, blz. 202.

Oorte, Ph. W. van /. 1862— 1868, dl. 88, blz. 253,

dl. 100, blz. 180.

Scheefhals, M. G. /. van 1868, dl. 100, blz. 180.

S. Franciscus.

Odendael, J. J. viert 4 Juli i837 het gouden feest zijner

professie, dl. 39, blz. 139— 141,

Strik, W. k. tot 1854, dl. 74, blz. 120.

Straman, L. J. k. 1854— 1855, dl. 74, blz. 120, dl. 76,

blz. 145.

Omtzigt, W. P. l\ van 1855, dl. 76, blz. 145.

Berlo, T. van k. van 1859, dl. 84, blz. 54.

Overmars, C. H. k. tot 1859, dl. 84, blz. 54.

Pro memorie.

Isaac van der Mey, O. F. M. 1642, dl. 87,

blz. 32.



307

Lutjebroek.

Groeneweg, A. /. 1807— 1834, f 5 Maart 1834,(11.32,

blz. 207.

Mathot, B. p. 1834— 1845, dl. 54, blz. 306.

Schmedding, F. F. k. van 1834, dl. 32, blz. 255.

Heyden, W. van der /. 1845— 1848, dl. 54, blz. 306,

dl. 62, blz. 267.

Snickers, P. M. /. 1848— 1853, dl. 62, blz. 58, dl. 71,

blz. 203.

Jansen, W. H. /. 1853— 1864, f 2 Juli 1864, oud 66

jaar, dl. 71, blz. 203, dl. 92, blz. 48.

Over een tweetal reliquieën, dl. 74, blz. 52— 53.

Over de vergroote kerk en den in 1857 ge-

bouwden toren, dl. 79, blz. 252— 253.

Mobron, J. P. k. van 1863, dl. 91, blz. 246.

Oosterblokker.

Eerste steenlegging der kerk. Maart 1 846,

dl. 56, blz. 239—242.

Inwijding van kerk en kerkhof, Aug. 1846,

dl. 57, blz. 200—203.

Groen, P. C. /•. tot 1847, dl. 58, blz. 323.

IJzermans, J. M. /. van 1847, dl. 58, blz. 323.

Soet, Th. J. /. viert in 18,52 zijn zilveren priesterfeest,

dl. 68, blz. 206.

Westerblokker.

Camp, J. F. van /.tot 1841,126 Nov. 1 84 1 , dl. 48, blz. 46.

Houtman, M. F. ass. tot 1841, dl. 48, blz. 46.

Soet, Th. J. /. van 1842, dl. 48, blz. 157.

IJzermans, J. M. /. tot 1851, dl. 68, blz. 54.

Koolwijk, R. van p. van 1851, viert in 1855 zijn zil-

veren priesterfeest, dl. 68, blz. 54, dl. 75,

blz. 271—273.

Inwijding der kerk, Dec, 1 853, dl. 7 2, blz. 48-49.
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Inwijding van het kerkhof, Aug. 1854,01.73,

blz. i6g— 170.

Westwou d.

Eisenbeil, J. B. p. 1829— 1840, f 15 Juli 1840, sinds

1835 landdeken van West-Friesland, dl, 34, blz.

256, dl. 45, blz. 95.

Ceelen, P. J.
/'. tot 1837, ^^- 39. ^^1^. 51.

Meeuwsen, H. J. /t. 1837— 1838, dl. 39, blz. 51, dl. 40,

blz. 299.

Rest, P. S. van k. van 1838, dl. 40, blz. 299.

Splithof, J. p. van 1840, dl. 45, blz. 152.

Inwijding der kerk in 1850, dl. 64, blz.

265— 266. dl. 67, blz. 265.

Vassen Huiskens, H. van k. 1852— 1862, dl. 69, blz. 194,

dl. 88, blz. 103.

Heyden, J. P. M. van der k. van 1862, dl. 88, blz. 104.

Over de reliquieën der Statie, dl. 77, blz.

136—137-

Z w a a g.

Kloppenburg, J. T. /. 181 7— 1833, f 3 Aug. 1833, dl.

31, blz. 134.

Klaassen, J. p. 1833— 1834, t 5 Maart 1834, dl. 31,

blz. 239, dl. 32, blz. 207.

Hilbes, H. J. des. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Steins Bisschop, N. J. A. /. 1834— 1840, dl. 32, blz.

254, dl. 44, blz. 260.

Geurs, J. E. A. /. van 1840, dl. 44, blz. 260.

Inwijding van het kerkhof, Juni 184c,, dl. 63,

blz. 226— 227.
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X. Decanaat Leiden.

H o o g m a d e.

Inwijding van het kerkhof, Nov. 1820.

Schabbing, J. /. 1824— 1838, f 16 Juni 1855, oud 60

jaar, te Leiden, dl. 13, blz. 218, dl. 36, blz. 155,

dl. 40, blz. 155, dl. 75, blz. 56.

Bongaerts, A. J. ass. tot 1836, dl. 36, blz. 255.

Mosmans, W. L. ass. tot 1836, dl. 37, blz. 163.

Ende, H. A. P. op den /. 1838— 1847, dl. 40, blz. 155,

dl. 58, blz. 207.

Vossen, J. P. ass. 1838— 1839, dl. 42, blz. 99, 200.

Maaseland, W. P. van ass. 1839— 1839, dl. 42, blz. 200,

dl. 44, blz. 60.

Brussel, C. G. van /. van 1847, dl. 58, blz. 207.

Duivesteyn, L. /. van 1858, dl. 80, blz. 148.

K a t vv ij k.

Poorter, A. H. J. de /. 1847 — 1851, dl. 58, blz. 148,

dl. 66, blz. 261.

Inwijding van het kerkhof. April i85i,dl. 66,

blz. 260.

Groen, P. C. /. 185 1— 1853, dl. 66, blz. 261, dl. 70,

blz. 215.

Maat, C. Th. ter /. tot 1856, dl. 76, blz. 241.

Kriek, J. /. 1856— 1857, dl. 76, blz. 241, dl. 78, blz. 100.

Eversteyn, J. A. /. van 185;, dl. 78, blz. 100.

Op het college der Jesuieten.

Bentvelt, J. A. praec. f 20 Oct. 1836, oud 26 jaar,

lofrede en grafschrift, dl. 37, blz. 271, dl. 38,

blz. 149, 205—208.

Vree, F. J. van praec. 1836— 1842, dl. 37, blz. 266— 268,

271, 320, dl. 49, blz, 269.
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Schagt, P. G. pracc. tot 1838, dl. 41, blz. 306.

Erftemeyer, H. G. J, praec. tot 1854, dl. 74, blz. 120.

Haerten, W. H. praec. tot 1860, f 18 Mei 1860, oud

2^ jaar, dl. 84, blz. 330.

Vel, J. F. pracc. tot 1866, f 20 Maart 1866, oud 27

jaar, dl. 96, blz. 202.

Leiden.

S. Petrus. •

Kervel, P. A. /. 1819— 1846, sinds 18 April 1843

aartspriester van Holland, Zeeland en West-

Friesland,
-f

10 Juli 1846, necrologie, dl. 2, blz.

270, dl. 50, blz. 287, dl. 57, blz. 93— 96. Eerste

steenlegging en inwijding der kerk, Aug. 1836,

dl. 37, blz. 152—154.

Albers, G. F. k. 1842— 1843, dl. 49, blz. 215, dl. 51,

blz. 170.

Leunen, H. van k. 1843— 1845, dl. 50, blz. 344, dl. 55,

blz. 102.

Gastel, N. van k. van 1843, dl. 51, blz. 170.

Bergh, J. B. van den k. 1843— 1848, dl. 51. blz. 343,

dl. 62, blz. 58.

Rijp, C. L. X'. 1845— 1846, dl. 55, blz. 225, dl. 57, blz. 210.

Quant, A. C. /. 1846— 1865, sinds 1847 landdeken

van Rijnland, rustend gew., dl. 57, blz. 158, dl.

58, blz. 207, dl. 95, blz. 191.

Swinkels, A. M. C. J.
/•. 1849— 1851, ^^- 62, blz. 105,

dl. 66, blz. 261, dl. 78, blz. 41—43.

Eisen, H. A. C. k. 185 1- 1852, dl. 67, blz. 52, dl. 69,

blz. 194.

Viotta,J. M. /'. 1852— 1853, dl. 69, blz. 194, dl. 71, blz. 203.

Malingré, P. C. Lh. k. 1853— 1854, dl. 71, blz. 203,

dl. 73, blz. 294.
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Peeperkorn, H. IL k. 1850 — 1855, dl. 65, blz. 154, dl.

76, blz. 145.

Eyndhoven, A. A. van k. 1854- 1856, dl. 73,^2.294,

dl. 76, blz. 241.

Kerlen, Yi. k. 1855— 1863, dl. 76, blz. 145, dl. 90, blz. 164.

Dijckhoff, A. J. W. k. 1856— 1860, dl. 76, blz. 241, dl.

85, blz. 175.

Heyligers, J. Th. A. k. 1860— 1SÓ3, dl. 85, blz. 175,

dl. gi, blz. 246.

Bernsen, J. F. k. van 1863, dl. 91, blz. 246.

Oorte, G. C. van k. van 1863, dl. 90, blz. 164.

Gever, B. P. k. 1863— 1865, dl. 91, blz. 247, dl. 94,

blz. 201.

Wennen, P. J. B. k. tot 1863, dl. 91, blz. 247.

Rock, J. G. k. 1865— 1866. dl. 94, blz. 201, dl. 97, blz. 48.

Meer, \V. J. van der k. van 1866, dl. 97, blz. 48.

Wissen, L. van /. van 1865, dl. 95, blz. 191.

Maria Hemelvaart.

Ram, C. B. de /. tot 1832, f i Juni 1832, dl. 30,

blz. 50.

Klauwers, H. k. 1836— 1846, dl. 38, blz. 54, dl. 57,

blz. 210.

Smit,W. ass. 1849— 1850, dl. 62, blz. 105. dl. 64, blz. 179.

Tiebes, J. M. k. 1850— 1850, dl. 64, blz. 179, 330.

Oorte P. W. van k. 1850— 1850, dl. 65, blz. 154, 208.

Winkelhagen, J. W. C. k. 1850— 1850, dl. 65, blz. 208,

dl. 66, blz. 54.

Vlasselaar, H. Th. van k. 1850— 1851, dl. 66, blz. 54,

dl. 67, blz. 337.

Hesemans, L. k. van 1851, dl. 67, blz. 337.

Knaapen, Th. R k. 1846—1852, dl. 57, blz. 211, dl.

68, blz. 47.

Liket, Th. k. van 1852, dl. 68, blz. 47.
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Schlüter, H. k. 1853— 1853, dl. 71, blz. 203, 260.

Honig, G. G. k. 1853— 1855, dl. 71, blz, 260, dl. 75,

blz. 227.

Jong, J. F. de /•. van 18,55, ^1- 7.5' t)lz. 227.

Scheiberling. C. k. van 1860, dl. 84, blz. 329,

Mey, A. te /. 1832— 1863, f 30 Juli 1863, oud 65 jaar,

dl. 91, blz. 56.

Bots, J. /. van 1863, dl. 91, blz. 103.

Geyer, B. P. k. van 1865, dl. 94, blz, 201,

Valk, P. van der k. van 1863, dl. 91, blz. 246.

S. L o d e vv ij k.

Riel, J. P. A. van /. 18 17— 1833, t 23 Juli 1833, dl. 31,

blz. 89.

Duivensteyn, J. k. tot 1824, dl. 13, blz. 41.

Mosmans, W. L. k. 1841— 1846, dl, 46, blz, 198, dl. 57,

blz. 210.

Tiebes, J. M. k. 1846— 1847, dl. 57, blz. 211, dl. 59,

blz. 119, 185, 245.

Deyl. H. Th. van k. 1852— 1854, dl. 68, blz. 47, dl. 73,

blz. 295.

Ridders, P. k. van 1854, dl. 73, blz. 295,

Thomas, H. />, van 1833, rustend gew., viert zijn gou-

den priesterfeest, dl, 85, blz, 1 14, dl, 94, blz, 201,

Onze Lieve Vrouw Onbevl. Ontvangenis,

Kraayvanger, F, S, J, k. tot 1854, dl. 72, blz, 285.

Ausems, N. A. A. k. van 1854, dl. 72 blz, 285,

Mesenig, J. H, C. k. tot 1856, dl, 76, blz, 241,

Klyn, A. k. 1856— 1859, dl, 76, blz, 241, dl, 84, blz, 54.

Berlo, T, van k. tot 1859, dl, 84, blz, 54.

Brunott, A, k. van 1859, dl. 84, blz. 54.

Rooyen, N, A, van /-, van 1859, dl, 84, blz. 54.

Bordenave, C, /', van 1865, dl. 95, blz. 190.
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In de S. Jorissteeg: de Kagchel.

Lieshout, G. /.tot 1819, landdeken van Rijnland, dl. 2,

blz. 129.

Stockum, A. van /. 18 19— 18 19, f 30 April 18 19, dl.

2, blz. 129, 270.

Militaire gevangenis

Bruns, /. tot 1834, toen hij tot pastoor benoemd werd

te IJsendijk in Staats-Vlaanderen, dl. 32, blz. 104.

Inwijding der kapel, dl. ig, blz. 47.

Dam, van p. tot 1835, hij was oud-aalmoezenier dl. 34,

blz. 304.

Frankenmölle. Fr. Th. /. 1835 -1836, dl. J32, blz. 255,

dl. 34, blz. 304, dl. 38, blz. 54.

Kapelaans te Leiden
zonder nadere aanduiding.

Maaseland, J. G. van k. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Burgmeijer, J. J. k. van 1833, dl. 31, blz. 239.

Schinkeboom, H. ass. 1834— 1834, dl. 33, blz. 152,

dl. 35, blz. 172.

Wiegman, J. ass. van 1836, dl. 36, blz. 255.

Does, P. k. tot 1836, dl. 37. blz. 219.

Koemans, J. H. k. van 1836, dl. 36, blz. 255.

Verheijen, F. A. E. ass. 1839— 1839, dl. 43, blz. 277,

dl. 44. blz. 60.

Lans, J. B. ass. tot 1840, dl. 46, blz. 42.

Jansen Kea, ass. tot 1843, dl. 51, blz. 278.

Gussenhoven, L. A. k. 1848— 1852, dl. 60, blz. 328,

dl. 68, blz. 47.

Leiden.

Pro memorie.

De stad geeft grond voor den aanleg van een

R. C. kerJchof, dl. 21, blz. 99, dl. 26, blz. 36.
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Inwijding der S. Dominicus' kerk, Xov. 1846,

dl. 57, blz. 305— 306,

Het voormalige klooster der minderbroeders-

observanten bij Leiden, dl. 82, blz. 134— 140.

Inwijding van hetkerkhof, Juli 1821, dl. y.blz. 67.

Viering van het 50 jarig bestaan der kerk,

dl. 8 blz. 274.

Mali, A. H. /. tot 1824, dl. 12, blz. 368.

Terhorst, W. H. /. 1824— 1840, rustend gew., f 9

Sept. 1842 te Haarlem, dl. 12, blz. 368, dl, 45,

blz. 95, dl. 49, blz. 215, 334.

Heyden, W. van der k. tot 1834, dl. 32, blz. 255.

Pronk, G. J. k. 1834 — 1837, dl. 32, blz. 255, dl. 40,

blz. 47.

Hoctin, L. J. k. 1837— 1840, dl. 40, blz. 47, dl. 44, blz. 3^1.

Frink, N. A. k. [1840— 1841, dl. 44, blz. 321, dl. 47,

blz. 282.

Quant, X.C.p. 1840-1846, dl. 45, blz. 95, dl. 57, blz. 158.

Mehler, W. F. A. k. van 1841, dl. 47, blz. 282.

Schrijvenaar, F. C. V. k. 1843— 1843, dl. 50, blz. 119,230.

Terpoorten, J. A. k. 1846— 1846, dl. 56, blz. 296, dl. 57,

blz. 106.

Knaapen, Th. F. des. 1846— 1846, dl. 57, blz. 158, 211.

Zeyl, J. P. J. van /. 1846— 185 1, dl. 57, blz. 210,

dl. 66, blz. 312.

Mensing, F. H. /. van 1851, dl. 66, blz. 312.

Oud-Ade.

Valk, V. j\I. van der /. 1807— 1844, rustend gew.,

dl. 53, blz. 166.

Zeyl, J. P. J. des. 1844— 1846, dl. 53, blz. 166, dl. 57,

blz. 210.
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Eerste steenlegging der kerk, April 1S46,

dl. 56, blz. 289— 290.

Mosmans, W. L. /. 18^6— 1863, dl. 57, blz. 210, dl. 91,

blz. 246.

Inwijding van het kerkhof, dl. 60, blz. 40.

Geschiedenis der Statie, dl. 60, blz. 40.

Grijskanip, W. ass. tot 1852, dl. 70, blz. 52.

Görtz, P. J. /. van 1863, dl. 91, blz. 246.

R ij p w e t e r i n g.

Gesticht in 1846.

Klauwers, H. /. van 1846, dl. 57, blz. 210.

Voorschoten.

Marwijk, L. van /. 1815— 1818, f i April 18 18, dl. i,

blz. 31.

Thijssen, A. L. /. 1818—1834. f 24 Jan. 183^, dl. i,

blz. 32, dl. 32, blz. 154.

Verlaat, W. /. 1834—1834, dl. 32, blz. 154— 155, dl.

34. blz. .55-

Wijk, H. G. van A\ tot 1834, dl. 32, blz. 302.

Schermer, C. E. /. 1835—1863, rustend gew., dl. 34,

blz. 55, dl. 90, blz. 164.

Gastel, N. van k. tot 1843, dl, 52, blz. 149.

Eisen, fl. A. C. ass. van 1854, dl. 72, blz. 286.

Stralen, B. van /'. van 1860, dl. 85, blz. 116.

Bongaerts, A. J. /. van 1863, dl. 90, blz. 164.

Richters, B. A. X-. van 1868, dl. 101, blz. 94.

Wassenaar.

Huysick, P. Fr. A tot 1818, dl. i, blz. 30.

Wijding van het kerkhof. Juli 1827, dl. 19,

blz. 144.

Spaepen, X. J. k. f 1830 te Vechel, dl. 26, blz. 36-37.
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PoLiwels, E. /. 1795 -1832, f 14 April 1832, oud 87

jaar, dl. 28, blz. 252.

Siegfried, J. J. /. 1832— 1843, dl. 30, blz. 50, dl. 50,

blz. 170.

Mulst. J. van der k. tot 1832, dl. 30, blz. 50.

Gijn, H. van der k. tot 1838, dl. 40, blz. 251.

Bergh, J, B. van den k. 1841— 1843, dl. 47, blz. 174,

dl. 50, blz. 344.

Bergman, G. /. 1843— 1857. f 31 Maart 1857, oud

59 jaar, dl. 50, blz. 230, dl. 78, blz. 256.

Dortmans, A. W. A. k. 1843— 1844, dl. 50, blz. 344,

dl. 53, blz. 166.

Brand, J. van den k. van 1844, dl. 53, blz. 166.

Grijskamp, W. k. 1845— 1846, dl. 5.5, blz. 337, dl. 56,

blz. 191.

Terpoorten, J. A. k. 1 846-- 1846, dl. 56, blz. 191, 296.

Roekes, H. P. k. van 1846, dl. 56, blz. 296.

Plendriks, J. W. k. tot 1848, dl. 60, blz. 328.

Broek, M. van den k. van 1854, dl. 73, blz. 293,

Vroemen, G. k. tot 1861, dl. 87, blz. 196.

Etten, F. J. P. van k. i8ö 1— 1862, dl. 87, blz. 196,

dl. 8g, blz. 214.

Houten, A. J. van k. 1862— 1868, dl. 89, blz. 214,

dl. 100, blz. 180.

Jong, E. de/. 1857— 186,5 f 28 Juli 1865, dl. 94, blz. 95.

Hurk, W. van den /. van 1865, dl. 94, blz. 95.

Hoogland, A. k. van 1868, dl. 100, blz. iSo.
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XI. Decanaat Middelburg.

Go es.

Stook, Th. /. tot i8iS, dl. i, blz. 29.

Inzegening der teruggegeven kerk, dl. i,

blz. 174— 176.

Steenwijk, M. A. van /. 18 18— 1819, dl. i, blz. 29,

dl. 2, blz. 129.

Koning Willem I schenkt 4000 gld. ter vol-

tooiing der kerk, dl. 2, blz. 42.

Heyden, S. van der /. 18 19— 1836, dl. 2, blz. 129,

dl. 36, blz. 155.

Gent, G. van /. 1836—1836, f Aug. 1836, dl. 36, blz.

202, dl. 37, blz. 15Ö— 158, 163.

Thiehngs, P. /. 1836—1864 f 18 Juli 1864, oud 60 jaar,

dl. 37, blz. 219, dl. 93, blz. 48.

Over het orgel van Sept. 1837, dl. 39, blz. 191.

De gewezen Minderbroedersstatie, dl. 83, blz. 46.

Hertum, G. van k. van 1860, dl. 85, blz. 175.

Hugten, P. van X-. tot 1862, dl. 88, blz. 253.

Karsten, ]. k. 1862— 1862, dl. 88, blz. 254, dl. 89, blz. 264.

Muller, T. H. i'. 1862— 1863, dl. 89, blz. 264, dl. 91, blz. 246.

Koekhoven, J.
/['. 1863-1866, dl. 91, blz. 246, dl. 97, blz. 212.

Bakker, G. F. D. L 1866— 18Ó7, dl. 97, blz. 212, dl.

98, blz. 1 19.

Hoogstraten, A. C. /'. van 1867, dl. 99, blz. 315.

's H e e r e n h o e k.

Romijn, J. L. A\ tot 1834, dl. 32, blz. 302.

Wijk, H. G. van /'. 1834— 1836, dl. 37, blz. 271.

Bongaerts, A. J. X\ 1837—1838, dl. 40, blz. 204, 251.

Tot 1797 verbonden met Heinkenszand, dl. 39,

blz. 100— 102.

Aangevoort, L. G. W. /-. 1838— 1838, dl. 40, blz. 204,

dl. 41, blz. 306.
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He3aiingen, VV. C. F. van k. 1838— 1842, dl. 41, blz.

306, dl. 49, blz. 215.

Zwager, J. C. de /. 18 14— 1841 f 13 Mei 184 1 te

Brussel, dl. 46, blz. 300— 301, 311.

ïomas, A. A. /. van 1841, dl. 46, blz. 311.

Roekes, H. P. k. 1842— 1S43, dl. 49, blz. 334, dl. 51,

blz. 278.

Kriek, J.
/'. tot JS45, dl. 55, blz. 225.

Campenhout, J. van k. van 1845, dl. 55, blz. 225.

Steenvoorden, J. k. tol 1850, dl. 65, blz. 153.

Staveren, C. van k. 1850- 1852, dl. 65, blz. 153, dl. 68,

blz. 210.

Ridders, P. k. 1852-1854, dl. 68, blz. 47, dl. 72,

blz. 286.

Blom, F. k. 1854—1854, dl. 72, blz. 286, dl. 73,

blz. 293.

Wennen, P. J. B. k. 1854— 1855, dl. 73, blz. 293, dl.

74, blz. 370.

Root, J. W. E. k. van 1855, dl. 74, blz. 370.

Muller, J. H. k. tot 1862, dl. 89, blz. 264.

Liebregs, W. /. 1862— 1863, dl. 89, blz. 264, dl. 90,

blz. 305.

Kruyff, H. A. Th. H. de /.-. van 1863, dl. 90,

blz. 305.

Kuypers, G. J. R. k. tot 1865, dl. 95, blz. 94.

Mes, J. J. k. van 1865, dl. 95, blz. 94.

Heinkenszand.

Steenwijk, M. A. van des. tot 1818, dl. i, blz. 30.

Graes, H. W. /. van 1818, dl. 1, blz. 30.

Hoes, G. /. 1820— 1826.

Groot, H. de /. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Duivesteyn, J. /. van 1833, dl. 31, blz. 239.

Inwijding der kerk, dl. 39, blz. 100— 102.
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K w a d e n d am m e.

Dooren, C. L. van ass. van 1854, dl. 74, blz. 120.

Borsten, P. J. /. 18 14— 1856, f 7 Juni 1856, oud 81

jaar, necrologie, dl. 77, blz, 43— 45.

Richters, B. A. i'. 1865—1868, dl. 95, blz. 190, dl. loi,

blz. 94.

Stralen, B. van k. van 1868, dl. 10 1, blz. 94.

Middelburg.

Tomas, A. A. /. tot 1827, dl. 18, blz. 305.

Boogaard, J. van den /. van 1827, dl, 18, blz. 305,

Thielings, P. L tot 1833, dl. 30, blz. 298.

Maaseland, W. P. van k. 1836— 1839, dl. 36, blz. 202,

dl. 42, blz. 200.

Hesp, J. k. tot 1836, t 15 Juni 1836, dl. 36, blz, 202.

Oortmans, G, A. /. tot 1837, dl. 39, blz. 200.

Stoot, J. AI. van der /. 1837— 1S40, rustend gew., dl.

39, blz. 200, dl, 44, blz. 164.

Vossen, J. P. i: 1839 1840, dl. 42, blz. 200, dl. 44, blz. 211,

Zanders, H, J. k. 1 839-1 843, dl, 44, blz, 60, dl, 51, blz, 343.

Toorenent, J. /, 1840- 1848, dl. 44, blz. 164, dl, 61, blz, 45.

Eerste steenlegging der kerk, Nov. 1844, dl. 53,

blz, 318— 321,

Inwijding der kerk. Mei 1 846, dl. 56, blz. 290-293.

Boom, H. C, van den k. tot 1848, dl, 60, blz. 328.

Bots, J. L van 1848, dl. 60, blz. 328.

Knoors, J. C. /. 1 848-1 853, dl. 61, blz. 45, dl. 70,

blz. 215.

Groen, P. C. /, van 1853, dl. 70, blz, 215.

Blom, F. A\ 1854- 1855, dl. 73, blz. 293, dl. 75,

blz. 227.

Broek, M. van den k, tot 1854, dl. 73, blz. 293.

Drift, A. J, van der k. 1855— 1855, dl. 75, blz. 227,

dl, 76, blz, 145.
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Aarsen, B. J. van k. van 1856, dl. 76, blz. 242.

Frentrop, J. J, k. tot 1861, dl. 87, blz. 195.

Slaman, P. /-, 1861— 1863, dl. 87, blz. 195, dl. 90,

blz. 305.

Koekhoven, P. J. k. 1S63— 1865, dl. 90, blz. 305, dl.

95, blz. 190.

Koevoets, W. C. /'. van 1865, dl. 95, blz. 190.

O u d -\^ o s s em e e r.

Houtman, M. F. /. 1841- 1842, f 10 Sept. 1842, dl. 48,

blz. 46, dl. 49, blz. 215.

Vennemans, A. p. van 1842, dl. 49, blz. 334.

Rooyen, A. T. van /. tot 1847, dl. 58, blz. 207.

Kriek, J. /. 1847-1856, dl. 58, blz. 207, dl. 76, blz. 241.

Wijding van het kerkhof, 20 Juli 1852, dl. 6g,

blz. 95-96.

Ruscheblatt, H. J. H. ass. van 1855, dl. 75, blz. 227.

Eyndhoven, A. A. van /. van 1H56, dl. 76, blz. 241.

Bij de nieuwe kerkelijke organisatie vt^erd

Nieuw-Vossemeer bij het bisdom Breda

ingelijfd, dl. 73, blz. 52.

Bernully, J. /. van 1848, dl. 69, blz. 96.

ïholen.

Inwijding der voormalige Waalsche kerk,

dl. 2, blz. 270.

Briqué, B. N. J. /. tot 1827, dl. 18, blz. 305.

Middendorp, B. /. van 1827, dl. 18, blz. 305.

Gent, G. van /. tot 1836, dl. 36, blz. 202.

Deventer, W. B. van p. 183Ó— 1840, dl. 44, blz. 211.

Maaseland, J. G. van /. 1840— 1843, dl. 50, blz. 343.

Bongaerts, A. J. /. 1843— 1849, dl. 83, blz. 200.

Husing, N. /. tot 1852, dl. 68, blz. 47.

Gussenhoven, L. A. /. van 1852, dl. 68, blz. 47.
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Veere.

Haanraads, F. J, des. 1833— 1836, dl. 31, blz. 239,

dl. 37, blz. 27 1.

Wijk, H. G. van des. 1836— 1837, dl. 38, blz. 31—32,

dl. 39, blz. 200.

Hilbes, H. J. des. van 1837, dl. 39, blz. 200.

Tiebes, J. M. des. van 1850, dl. 64, blz. 330.

Saagsveldt, J. W. van vic. van 1853, dl. 71, blz. 203.

Horst, J. T- van der /. tot 1861, dl. 87, blz. 196.

Heuvel, F. H. van den /. 1 86 1— 1863. dl. 87, blz. 196,

dl. 91, blz. 246.

Aarsen, B. J. van vic. 1863— 1866, dl. 91, blz. 246,

dl. 97, blz. 316,

Vismans, P. B. vic. van 1866, dl. 97, blz. 316.

Vlissin ge n.

Beguinet, F. A. p. 1833— 1841, dl. 31, blz. 239, dl. 46,

blz. 255.

Deijl, ïh. van /•. 1834—- 1834, dl. 32, blz. 302, dl. 33, blz. 208.

Naa^'ers, A. B. ass. 1835, kon wegens ziekte niet naar

Vlissingen komen, dl. 34, blz. 256.

Groot, B. de fl'j'j-. 1835— 1837, dl. 34, blz. 304, dl. 39, blz. 296.

Feyen. A. k. 1837— 1839, ^^- 39» "J^^. 296, dl. 43, blz. 277.

Heijden, W. van der k. 1839— 1840, dl. 43, blz. 277,

dl. 45, blz. 307.

Vreugde, A. ass. 1853— 1854, dl. 71, blz. 324, dl. 73,

blz. 294.

Verstappen, A. k. 1854— 1855, dl. 72, blz. 286, dl. 76,

blz. 145.

Dooren, C. L. van /-. 1854— 1854, dl. 73, blz. 294, dl.

74, blz. 120.

Jong, A. vS. de /. tot 1856, f i Jan. 1856, oud 50

jaar, dl. 76, blz. 48.

Drift, A. J. van der k. 1855— 1856, dl. 76, blz. 145, 242.

21
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Sandeling, C. J. k. van 1856, dl. 76, blz. 241.

Bots, J. /. 1856— 1863, dl. 76, blz. 241, dl. 90, blz. 103.

Consecratie der kerk, Juli 1858, dl. 81, blz. 93.

Kampen, W. J. van k. tot 1862, dl. 88, blz. 104.

Nabbeveld, J. L. A. k. 1S62— 1863, dl. 88, blz. 104,

dl. 91, blz. 246,

Schluter, H. p. van 1863, dl. 90, blz. 103.

Bouman, C. k. van 1863, dl. 91, blz. 246.

Z i e r i k z e e.

Grube, A. k. tot 1832, vertrekt in 1832, den 6en

April als pastoor naar Samarang; hij was geb. te

Rotterdam en had gestudeerd te Ravestein en

Warmond, dl. 28, blz. 252, dl. 30, blz. 97.

Westgeest, J. k. tot 1833, dl, 31, blz. 239.

Deijl, Th. van k. 1833— 1834, dl, 2, blz. 302.

Kalkhoven, M. J. van /-. 1834— 1836, dl, 33, blz. 152,

dl. 36, blz, 304.

Knaap, H. H. /, tot 1836, dl, 37, blz. 271.

Stolk, Z.p. 1836— 1848, dl, 37, blz, 271, dl, 62, blz, 57.

Heijden, W, van der k. tot 1837, ^^- 39. blz. 200.

Groot, B. de ass. 1837— 1838, dl. 39, blz, 296, dl. 40,

blz. 251,

Gijn, H, van de k. 1838— 1839, dl, 43, blz. 222, dl,

40, blz, 251.

Gastel, N, van k. 1839— 1842, dl. 43, blz. 222, dl. 49,

blz. 215.

Kriek, J. k. van 1842, dl. 49, blz. 270.

Erftemeijer, G. J, k. van 1843, dl, 51, blz, 278,

Kruyzen, M, H, k. tot 1846, dl. 57, blz. 210.

Leeuwen, P. J. van ass. tot 1847, dl, 58, blz, 323.

Duivesteijn,L. ,^. 1848— 1849, dl, 60, blz, 328, dl, 62, blz, 105.

Bergh, J, B, van den /, 1848— 1857, dl. 62, blz. 57, dl.

78, blz. 302.
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Roelvink, J. B. F. k. 1849— 1849, dl. 62, blz. 105, dl.

64, blz. 127.

Lami, J. J. k. 1849— 1850, dl. 64, blz. 127, dl. 65, blz. 153.

Broeke, J. S. G. /. tot 1863, dl. 91, blz. 246.

Kampenhout, W. F. van k. 1850— 1853, dl. 65, blz. 154,

dl. 72, blz. 102.

Heuvel, F. H. van den k. 1853— 1854, dl. 72, blz. 102,

dl. 73, blz. 293.

Kappelhof, J. H. k. van 1854, dl. 73, blz. 293.

Heuvels, A. /. 1863— 1865, dl. 91, blz. 246, dl. 95, blz. 94.

Aarsen, B. J. van /'. 1862— 1863, dl. 89, blz. 264, dl. 91,

blz. 246.

Muller, J. H. k. van 1863, dl. 91, blz. 246.

Ruscheblatt, J. H. /. van 1865, dl. 95, blz. 94.

Koekhoven, P. J. k. 1865— 1866, dl. 95, blz. 190, dl.

97, blz. 211,

^losmans, F. C. X. k. van 1866, dl. 97, blz. 211.

XII. Decanaat Noordwijk.

Hillegom.

Maaseland, A. van /. tot 1802, rustend gew., f i3Sept.

1835 t6 Stadtlöhn in Westphalen, oud 7 1 jaar: hij

vertaalde vele werken, dl. 35, blz. 226.

Groeneweg, A. /. 1802— 1807.

Kuiper, J. de /. tot 1823, dl. 12, blz. 180.

Berman, F. /. 1824— 183 1, dl. 28, blz. 59.

Albert, A. H. /. 1 831— 1848, dl. 28, blz. 60, dl. 30,

blz. 52, dl. 60, blz. 328.

Kerstens, B. /. van 1848, dl. 60, blz. 328.

L i s s e.

Groen, J.J. k. 1837— 1838, dl. 29, blz. 152, dl. 40, blz. 155.

Rest, R S. van k. tot 1838, dl. 40, blz. 203.
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Eulenbach, J. B. des. 1H38— 1Ö39, dl. 40, l^lz. 203, dl.

43, blz. 100.

Hallen, P. van /. 18 16— 1840, f 13 Juni 1840, Sae

Theoiogiae baccalaureus aan de voormalige

Universiteit van Leuven, oud-prof. van War-

mond, dl. 45, blz. 47.

Hoven, P. L. van der /. 1840— 1849, rustend gew.,

f 16 Oct. 1866 te Sassenheim, dl, 45, blz. 95,

dl. 62, blz. 267.

Eerste steenlegging van kerk en pastorie, Juni

1842, dl. 49, blz. 87.

Inwijding der kerk, Sept. 1843, dl. 51, blz. 209 210.

Deekens, J. H. /. 1849— 1865, rustend gew., f 28 Juni

1867, dl. 62, blz. 267, dl. 95, blz. 94.

Nieuwenhoven, J. /-. tot 1861, dl. 87, blz. 196.

Groen, J. H. k. van 1861, dl. 87, blz. 196.

Heuvels, A. /. van 1865, dl. 95, blz. 94.

Hugten, P. van k. van 1867, dl. 99, blz. 315.

No ordw ij k.

Pinxteren, J. van k. dl. 6, blz. 289.

Lith, J. F. van der /. 18 14— 1826, f 31 Dec. 1826,

dl. 18, blz. 89.

Strengers, G. ]. p. 1827— 1837, f 16 Dec. 1837, dl. 18,

blz. 305, dl. 40, blz. 47.

Bootz, J. G. k. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Terstappen, A, k. 1833— 1834, dl. 33, blz. 312.

Ceelen, P. J. k. 1834— 1836, dl. 33, blz. 312, dl. 36, blz. 155.

Woggelum, W. van ass. van 1836, dl. 37, blz. 271.

Bootz, J. G. k. 1836— 1838, dl. 37, blz. 271, dl. 40, blz. 155.

Schabbing, J. /. 1838— 1844, rustend gew., dl. 40, blz.

155, dl. 52, blz. 149.

Groen, J. J. k. 1838— 1838, dl. 40, blz. 155, 299.

Mosmans, W. L. k. 1838— 1838, dl. 41, blz. ^2, 200.
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Sanders, J. P. N. k. 1838—1839, dl. 41, blz. 306, dl.

44, blz. 60.

Schrijvers, J. Th. H. k. 1839— 1840, dl. 44, blz. 60, dl.

45, blz. 307.

Deyl, Th van /'. 1840—1841, dl. 45, blz. 307, dl. 46,

blz. 198.

Terpoorten, J. A. k. 1841— 1843, dl. 46, blz. 255, dl.

50, blz. 230.

Hurk, W. van den k. 1843— 1844, dl. 50, blz, 230, dl.

53, blz. 332.

Brinkman, J. p. 1844— 1845, ^1. 52, blz. 149, dl. 54,

blz. 306.

Campenhout, J. van k. van 1844, dl. 53, blz. 332.

Schuurkamp, A. Fr. k. 1845— 1845, <^1- 54' t)lz. 211,

dl. 55, blz. 49.

Sonjee, H. J. /. 1845— 1861, y 29 Dec. 1861, oud 59

jaar, dl. 54, blz. 306, dl. 88, blz. 56.

Korff, J. S. /'. tot 1849, dl. 62, blz. 105.

Duivesteyn, L. k. 1849— 1850, dl. 62, blz. 215, dl. 65,

blz. 208.

Claasen, P. A. k. 1850—1854, dl. 65, blz. 208, dl. 73,

blz. 295.

Root, J. W. E k. 1854—1855, dl. 73, blz. 295, dl. 74,

blz. 370.

Putman, A. W. k. van 1855, dl. 74, blz. 370.

Hugten, P. van /-. tot 1860, dl. 85, blz. 116.

Vism.ans, P. B. ass. 1860— 1860, dl. 85, blz. 116, 175.

Meijer, F. F./, van 1862, dl. 88, blz. 103.

Jansen, F. k. van 1867, dl. 99, blz. 315.

X o o r d \v ij k e r h o u t.

Leeuw, Yr. de /. 1814— 1830, i ö Jan. 1830, dl. 51,

blz. 342.

Poppe, G. /. tot 1843, dl. 51, blz. 342.
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Langran, A. J. L. J. /. 184,3— 1845, f 10 Mei 1845,

dl. 54, blz. 306.

Moor, Th. van der /. 1845— 1851, dl. 55, blz. 49, dl.

66, blz. 261.

Poorter, A. H. J. de /. van 1851, dl, 66, blz. 261.

Koevoets, W. C. ass. van 1863, dl. 91, blz. 103.

Sassenheim.

Mol, J. C. F. de /, 1824—1858, t 24 Juli 1858, necro-

logie, dl. 13, blz. 218, dl. 81, blz. 93.

Deekens, J. H. /-. tot 1837, dl. 38, blz. 215.

Schinkenboom, H. X-. 1837—1843, dl. 51, blz. 112.

Zeegers, P. J. l;. 1843— 1845, dl. 54, blz. 160.

Schutte, J. A. /'. 1845— 1845, dl. 54, blz. 160, dl. 55,

blz. 337.

Tiebes,J. M. k. 1845— 1846, dl. 55, blz. 337, dl. 57, blz. 106.

Terpoorten, J, A. A. van 1846, dl. 57, blz. 106.

Albers, G. F. k. van 1848, dl. 60, blz. 164.

Pauwels, E. F'. M. k. tot 1851, dl. 68, blz. 55.

Berk, L. k. van 1851, dl. 68, blz. 55.

Biegelaar, J. k. tot 1861, dl. 88, blz. 55.

Oorte, G. C. van k. 1861— 1863, dl. 88, blz. 55, dl. 90,

blz. 164.

Feyen, A. /. tot 1863, f 7 Feb. 1863, oud bijna 51

jaar, dl. 90, blz. 106.

Jongh, J. F. de /. van 1863, dl. 90, blz. 164.

Groen, J. H. /c. tot 1864, f 29 Oct. 1864, oud 31 jaar,

dl. 93, blz. 196.

Hoven, P. L. van der, van 1863, f 16 Oct. 1866, oud

81 jaar, dl. 97, blz. 260.

Vogelenzang.

Wijding van het kerkhof, Sept. 1820, dl. 5, blz. 220.

Hofman,}./. 1808-1830, f 28 April 1830, dl. 26, blz. 36.
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Coppens, A. J. H, /. tot 1853, f 14 Dec. 1853, dl, 72,

blz. 56.

Borret, Th. J. H. /. van 1853, dl. 72, blz. 103.

Eisen, H. A. C. k. tot 1854, dl. 72, blz. 286.

Voorhout.

Gesticht in 1845.

Wolkemeyer, H. des. van 1844, dl. 52, blz. 239.

Wolkemeyer, H. /. van 1845, dl. 56, blz. 38-39.

H agevel d.

Tomas, A. A. re^. tot 1835, dl. 55, blz. 279.

Weijden, A. van der reg. 1835— 1845, ^- 55. t>lz. 157.

Verheyen, F. A. /. 1838— 1839, dl. 40, blz. 203, dl.

43, blz. 277.

Feyen, A. /. van 1839, dl. 43, blz. 277.

Kints, C. van /. tot 1842, waarna hij secretaris werd

van Mgr. Ferrieri, dl. 48, blz. 157.

Ploeg, P. van der /. 1842— 1853, dl. 48, blz. 157, dl.

72, blz. 103.

Jansen Kea, J. /. van 1843, dl. 51, blz. 278.

Mouriks, C. J. /. tot 1844, dl. 53, blz. 166.

Frink, N. A. siib-reg. 1844— 1850, dl. 58, blz. 275, dl.

66, blz. 54.

Mensing, F. H. /. 18^4— 1850, dl. 53, blz. 275, dl. 65,

blz. 208.

Pluijm, A. J. reg. 1845— 1851, dl. 55, blz. 157, dl. 67,

blz. 209.

Rijp, C. L. /. 1846— 1854, dl. 57, blz. 210, dl. 80, blz. 243.

Inwijding van kapel en Seminarie, Nov. 1847,

dl. 59, blz. 340-341-

Beek, H. van /. 1848— 185 1, dl. 61, blz. 319.

Beek, H. van reg. 1851— 1861, dl. 67, blz. 209, dl. 87,

blz. 195.
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Snickers, P. M. rcg. van 1861, dl. 87, blz. 195.

Oorte, Ph. W. van /. 1850— 1862, dl. 65, blz. 208, dl.

88, blz. 253.

Korff, J. S. siih-reg. van 18,50, dl. 66, blz. 54.

Broere, C. /. tot 1851, dl. 67, blz. 209.

Taverne, N. F. /. 1 85 1— 1 865, dl. 67, blz. 209, dl. 94, blz. 59.

Rioche, J. J. /, van 1851, dl. 67, blz. 209.

Bruijn, J. de /, 1853— 1865, dl. 7 i, blz. 203, dl. 94, blz. 59.

Muré, J. C. H. /. van 1853, dl. 72, blz. 103.

Drabbe, G. F. /. van 1854, dl. 73, blz. 294.

Vree, T. van /. tot 1854, dl. 73, blz. 295.

Simon, W. H. F. /. 1854— 1857, f 19 Maart 1857, oud

bijna 27 jaar, dl. 73, blz. 295, dl. 78, blz. 208.

Claassen, P. A. sub-reg. tot 1861, dl. 87, blz. 195.

Schweitzer, A. G. sub-reg. van 1861, dl. 87, blz. 195.

Rijk, J. A. de /. van 1862, dl. 89, blz. 215.

Borking, L. H. /. van 1865, dl. 94, blz. 59.

Staas, D. sub-reg. van 1865, dl. 94, blz. 59.

Valk, P, van der /. van 1867, dl. 99, blz. 315.

Smit, J. W. L. /. tot 1861, dl. 87, blz. 195.

Klönne, B. H. /. van 1861, dl. 87, blz. 105.

Warmond (Seminarie).

Brouwer, H. E. 1799— 1800, dl. i, blz. 63.

Vuisting, A. tot 18 18, f 16 Dec. 18 18, dl. 2, blz. 68.

Bouw van het Seminarie, dl. 6, blz. 142, 198,

199, dl. 8, blz. 97.

Inwijding der kapel. Juli 1822, dl. g, blz. 126.

Brinkman, J. 1832— 1844, dl. 30, blz. 52, dl. 52, blz. 149.

Over ]\Igr. van Curiuin: dl. 31, blz. 182, 241,

dl. 32, blz. 152-153, 205-206, dl. 67, blz. 277,

279 env., 329 env., dl. 68, blz. 17 env.

Oortmans, G. A. 1837— 1844, dl. 39, blz. 200, dl. 53,

blz. 332.
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Borret, Th. J. H. 1837— 1853, dl. 30, blz. 200. dl. 50,

blz. 267, dl. 72, blz. 103.

Chedeville, J. M. tot 1839, rustend gew., f 18 Nov.

1847, dl. 42, blz. 196, dl, 59, blz. 348— 350, dl.

60, blz. 43— 44.

Gerving, B. J. 1839— 1842, rustend gew., dl. 42, blz.

196, 242, dl. 49, blz. 269.

Timmermans, ]\I. Th. 1839— 1842, dl. 43, blz. 158, 222,

dl. 49, blz. 154.

Steenhof, W. van 1842, dl. 49, blz. 154.

Vree, F, J. van van 1842, dl. 49, blz. 269.

V/^ensing, J. H. van 1842, dl. 49, blz. 270.

Poorter, A. H. J. de 1844— 1846, dl. 52, blz. 239, dl.

56, blz. 296.

Kints, C. van van 1844, dl. 53, blz. 332.

Pluym, A. J. tot 1845, dl. 55, blz. 157.

Hameien, G. J. van 1845— 1^54. dl. 55, blz. 157, dl,

72, blz, 284.

Duvergé, F, B, 1846— 1848, dl. 57, blz. 210, dl. 62,

blz. 58.

Feije, H. J. 1848— 1850, dl. 61, blz. 319, dl. 64, blz. 279.

Zeegers, P. J. van 1848, dl. 62, blz. 58.

Burgt, F, van den 1850— 1854, dl. 64, blz. 279, dl. 73,

blz, 294,

Spitzo, O. A. van 1851, dl. 67, blz. 104.

Broere, C. 185 1— 1860, f 28 Dec. 1860, oud 57 jaar,

dl. 67, blz. 209, dl, 86, blz. 56.

Bottemanne, C. J. AI. 1853— 1861, dl, 71, blz, 203, dl,

87, blz. 195.

Ploeg, P. van der van 1853, dl. 72, blz. 103.

Rioche, J. J. 1854— 1865, dl. 73, blz. 294, dl. 94, blz, 59,

Schuurkamp, A, F, van 1854, dl, 73, blz, 295,

Bauer, H. tot 1854, dl. 74, blz. 120.

Prenger, H. J. J. van 1861, dl. 87, blz, 195.
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Bruyn, J. de van 1865, dl. 94, blz. 59.

Smit, J. W. L. van 1861, dl. 87, blz. 195.

Warmond.
Groen, J. /. tot 1825, f 17 Oct. 1825, dl. 15, blz. 232.

Mil, P. J. van k. van 1841, dl. 46, blz. 255.

Poorter, A. H. J. de k. 1842 — 1842, dl. 48, blz. 206,

dl. 49, blz. 47.

Donders, P, k. van 1842, dl. 49, blz. 97.

Hoes, G. /. 1826— 1844, t 26 Mei 1844, dl. 52, blz. 298,

dl. ,53, blz. 54.

Burgmeijer, J. J. /. 1844— 1850, t 13 Dec. 1850,

necrologie, dl. 53, blz. 54, dl. 66, blz. 54, 157,

Brand, J. van den k. tot 1844, dl. 53, blz. 166.

Inwijding der kerk in 1845, dl. 57, blz. 200.

Frink, N. A. /. van 1850, dl. 66, blz. 157.

XIII. Decanaat Ouderkerk.

Bovenkerk.

Alles werd reeds vermeld: Bijdr. v. //..• dl. XXXVII,
blz. 122 env.

B u i t e n V e 1 d e r t.

Meijden, H. van der k. tot 1827, dl. 18, blz. 305.

Schouten, J. /. 18 15— 1833, f 29 Jan. 1833, dl. 30,

blz. 147-148.

Lottum, A. M. van /. 1833—1847, dl. 30, blz. 298, dl.

58, blz. 323.

Wiegman, J. ass. tot 1836, dl. 36, blz. 255.

Stoot, J. AI. van der /. van 1847, dl. 58, blz. 323.

Diemen.

Wijthoop, H. Fr. /. tot 1821, f 12 Dec. 1821, dl. 8, blz. 44.

Houten, C. C. van /. 1822— 1831, f 18 Juli 1831, dl. 8,

blz. 97, dl. 28, blz. 59.
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Berman, F. /. 1831— 1836, rustend gew., dl. 38, blz. 54.

Wijding van het kerkhof, Aug. 1827, dl. 19,

blz. 144.

PYanckemölIe, Fr. Th. /. 1836— 1843, dl. 28, blz. 54,

dl, 50, blz. 294.

Mehler, W. F. A. ass. tot 1843, dl. 50, blz. 230.

Maaseland, J. G. van /. 1843— 1856, dl. 50, blz. 343,

dl. 76, blz. 241.

Gastel, N. van /. van 1856, dl. 76, blz. 241, dl. 84, blz. 51.

D u i V e n d r e c h t.

IJdeman, H. /. tot 18 iS, dl. i, blz. 28.

Gallenkamp, H. J. /. 1818— 1826, dl. i, blz. 28, dl. 17,

blz. 147.

Rreuker, J. H. /. van 1S26, dl. 17, blz. 148.

Boom, H. C. van den /. van 1857, dl. 84, blz. 51.

]< u d e 1 s t a a r t.

Doorewaard, W. /. tot. 18 19, dl. 3, blz. 52.

Puts, Fr. H. /. 18 19— 1821, j 14 Maart 182 1, dl. 3,

blz. 52, dl. 6, blz. 199.

Berman, F. /. 1821— 1824, dl. 6, blz. 199, dl. 12, blz. 180.

Inwijding der kerk, Aug. 1823, dl. ir, blz. 184.

SpHthof, J. /. 1824- i83i,dl. 12, blz. 180, dl. 28, blz. 47-48.

Heemskei'k, J. p. 1831— 1839, d'- 42. t)^z. 200.

Brand, G. />. 1839— 1843, dl. 51, blz. 342.

Deekens, J. H. /. 1843— 1849, dl. 62, blz. 267.

He3-den, W. van der /. 1849— 1854, rustend gew.. dl.

74, blz. 120.

Schrijvers, J. Th. II. /. van 1854, dl. 73, blz. 295.

K wake 1.

Pullen, L. /. tot 1823, f Mei 1823, dl. 12, blz. 368.

Brinkman, J. />. van 1824, dl. 12, blz. 368.

Meijden, H. van der /. van 1827— 1835, dl. 35, blz. 279.
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Bruijn, W. de /. 1835— 1839, ^^- 4 4' ^^^- ^o-

Naaijers, A. B. p. van 1839, ^^- 44. blz. 60.

M uiden.

Klarenbeek, W. /. 1807— 1833, f 17 Aug. 1833, oud

61 jaar, dl. 31, blz. 134, 182-184,

Eerste steenlegging der kerk, Maart 1822, dl. 8,

blz. 134.

Cohn, Fr. k. van 1827, geb. te Utrecht 16 Mei 1801,

priester gewijd 1827 te Munster, f 3 Juli 1858

te Zeist, dl. 82, blz. 85.

Bor, N. /. van 1833, dl. 30, blz. 148, dl. 31, blz. 184.

Robert, W. II. J. drs. tot 1843, dl. 50, blz. 175.

Maassen, Th. J. des. 1843— 1852, dl. 50, blz. 175, dl.

68, blz. 210.

Henkens, J. G. /. van 1852, dl. 68, blz. 210.

Nederhort-den-Berg.

Reeds behandeld B/j'dr. v. H.: dl. XXXIV, blz. 22 env.

Nes en S w a 1 u w e b u u r t en Ouderkerk

werden reeds besproken Bijdr. v. IL: dl. XXKVI, blz.

162; dl. XXXVII, blz. 270—271.

We esp.

Bijbelverspreiding, dl. 6, blz. 242.

Inbraak, Jan. 1829, dl. 22, blz, 128— 13.0.

Inwijding van het Gesticht van liefdadigheid.

April 1839, dl. 42, blz. 290— 291.

Wilbrink, B. />. viert 6 Dec. 1839 zijn zilveren pastoors-

feest, dl. 44, blz. 58, 100.

Thienen, H. J. van /. 1840— 1846, dl. 44, blz. 211,

dl. 57, blz. 261.

Kok, G. /. van 1846, dl. 57, blz. 261.

Scholte, L. k. 1854— 1855, dl. 73, blz. 294, dl. 74, blz. 370.
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Wennen, P. J. B. k. 1855— 1855, dl. 74, blz. 370, dl.

76, blz. 145.

Marinkelle, F. M. /. van 1855, t 18 Nov. 1855, dl. 75,

blz. 364.

Dijkhoff, A. J. W. k. 1855— 1856, dl. 70, blz. 145, 241.

Zanders, H. J. /. van 1856, f 22 Mei 1863 te Delft, oud

54 jaar, dl. 76, blz. 146, dl. 90, blz. 214.

Wijffels, H. J.
/'. van 1856, dl. 76, blz. 241.

Bruijstens, J. J, k. tot 1859, dl. 83, blz. 153.

Heyden, J. P. M. van der k. 1859 — 1862, dl. 83, blz.

153, dl. 88, blz. 104.

Claasen, P. A. /. van 1861. dl. 87, blz. 195.

Oorte, P. J. van /•. tot 1864, f ii Sept. 1864, oud 25

jaar, dl. 93, blz. 98.

Rock, J. G. k. tot 1865, dl. 94, blz. 201.

Klauwers, H. W. k. van 1865, dl. 94, blz. 201.

XIV. Decanaat Poeldijk.

Loosduinen.

Imme, W, /. 1803— 1823, f 28 April 1823, dl. 10,

blz. 209, 258.

Koek, Th. L. /. tot 1824, dl. 13, blz. 218.

Haagen, E. S. van der /. 1824— 1840, dl. 13, blz. 218,

dl. 45, blz. 95.

Essen, B. van k. tot 1834, f 8 Mei 1834, dl. 22, blz. 302.

Deventer, W. B. van k. 1834— 1836, dl. 36, blz. 202.

Wijding van het kerkhof, Nov. 1835, dl. 35,

blz. 324-326.

Ceelen, P. J. k. van 1836, dl. 36, blz. 155.

Westgeest, J. /. van 1840, dl. 45, blz. 95.

Hooijdonk, P. W. van k. i8é6— 1S68, f 19 Maart 1868,

oud 33 jaar, dl. 97, blz. 211, dl. 100, blz. 300.
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IMon ster.

Geschiedenis der parochie, dl. 85, blz. 272-274,

dl. loi, blz. 18— 26, 128—167.

Leeuwen, C. van /. van 1830— 1837, dl. 38, blz. 215.

Dijk, D. van /. van 1837, dl. 38, blz. 215.

Eisen, H. A. C. k. van 1852, dl. 69, blz. 194.

Schie, A. B. van k. tot 1854, dl. 73, blz. 295.

Vree, T. van ass. van 1854, dl. 73, blz. 295.

Bauer, II. k. van 1854, dl. 74, blz. 120.

Zomerdijk, W. k. van 1866, dl. 97, blz. 211.

Leeuwen, J. W. van k. van 1867, dl. 99, blz. 315.

N a a 1 dw ij k.

Convertieten, dl. i, blz. 30, 100.

Wijding van het kerkhof, Juni 1828, dl. 21,

blz. 94— 96.

Mazza, J. N. /. 1798— 1830, f i Alaart 1830, dl. 24,

blz. 212—214, dl. 26, blz. 35— 36.

Soet, Th. J.
/'. tot 1835, dl. 34, blz. 304.

Dinter, W, J. H. van /. tot 1847, i 14 Jan. 1847, dl. 58,

blz. 148.

Bramink, F. A. /. 1847— 1854, rustend gew., f 10 Febr.

1874 te Haarlem, dl. 58, blz. 148, dl. 73, blz.

294, dl. 88, blz. 152.

Brussel, C. G. van k. tot 1S47, dl. 58, blz. 207.

Bakker, L.T. /-. 1847— 1848, dl. 58, blz. 207, dl. 61, blz. 45.

Rijn, M. van k. van 1848, dl. 61, blz. 268.

Keil, A. J. J. /. 1854— 1862, rustend %q\v., f 19 April

1866 te Loosduinen op Narust, dl, 73, blz. 294,

dl. 89, blz, 215.

Beunis, Th. k. van 1859, dl. 83, blz. 261.

Oorte, G. C. van k. tot 1861, dl. 88, blz. 55,

Biegelaar, J, k. van 1861, dl, 88, blz. y:^.

Tieleman, F. J. k. tot 1862, dl, 89, blz, 58,
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Husing, N. /. van 1862, dl. 89, blz. 215.

Koekhoven, F. k. van 1862, dl. 89, blz. 215.

Cooth, A. M. C. van /'. van 1865, dl. 95, blz. 191.

Leeuwen, J. W. van k. 1866— 1867, dl. 97, blz. 48,

dl. 99, blz. 315.

Warcom, W. A. van k. 1S67— 1868, dl. 99, blz. 315, dl.

100, blz. 180.

P o e 1 d ij k.

Schabbing, J. k. van 18 19— 1824, dl. 13, blz. 218.

Gunst, A. X. /. tot 1826, t 2 Nov. 1826, dl. 17, blz. 297.

Knulle, C. A. k. tot 1840, dl. 44, blz. 260.

Houtman, M. F. k. van 1840, dl. 44, blz. 321.

Snickers, P. M. k. 1S41— 1843, dl. 46, blz. 255, dl. 51,

blz. 112.

Schinkenboom, H. k. 1843— 1844, dl. 51, blz. 112, dl.

53, blz. 166.

Loos, B. J. de /. 1826— 1844, rustend gew. f 4 Jan.

1846, dl. 53, blz. i6ö, dl. 56, blz. 91.

Wijding van het kerkhof, April 182 7, dl. 18, blz. 256.

Mouriks, C. J. /. 1844— 1858, f 19 April 1858, necro-

logie, dl. 53, blz. 166, dl. 81, blz. 243.

Bakker, L. T. k. van 1846, dl. 56, blz. 191.

Funnekotter, S. J. k. tot 1848, dl. 60, blz. 328.

Keijzers, J. k. 1848— 1851, Redempt. gew., dl. 62, blz.

58, dl. 67, blz. 209.

Feyen, A. ass. tot 1849, dl. 62, blz. 105.

Inwijding der kerk, Sept. 18.50, dl. 65, blz. 251.

Wennen, F. H. M. k. 1851— 1851, dl. 67, blz. 209,

dl. 68, blz. 54.

Pauw^els, E. F. M. k. 185 1— 1857, dl. 68, blz. 55, dl.

79, blz. 306.

Geerlings, J. G. H. k. van 1852, dl. 69, blz. 194.

Moor, T. van der p. van 1858, dl. 80, blz. 243.

Oorte, G. C. van k. van 1859, dl. 83, blz. 202.
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Reuser, M. H. B. /. van 1862, dl. 89, blz. 215.

Wennen, P. J. Ij. /•. van 1863, dl. 91, blz. 247.

Brouwer, J. R. k. tot 1866, dl. 96, blz. 313.

Tennissen, P. R S. k. 1866— 1867, dl. 97, blz. 212,

dl. 99, blz. 3 15.

Mesker, J. L. W. k. van 1867, dl. 99, blz. 315.

Plaatselijke geschiedenis, waarbij aanteekeningen

gevoegd werden door pastoor J. H. Hofman,

dl. loi, blz. 18—26, 128—167.

R ij s w ij k.

Brussel, A. C. van k. tot 1832, dl. 2Ö, blz. 162.

Moor, Th. van der k. tot 1837, <^1- 39- t>lz. 51.

Pakkers, P. k. 1S37— iÖ37. dl. 39, blz. 104.

Burgmeijer, J. J. k. 1837— 1844, dl. 39, blz. 104, dl.

53' blz. 54.

Dortmans, A. W. A. k. 1844— 1845, dl. 53, blz. 166,

dl. 55, blz. 102.

Duvergé, F. B. k. 1845— 1846, dl. 55, blz. 102, dl. 56,

blz. 296.

Poorter, A. H. J. de ass. 1846— 1847, dl. 56, blz. 296,

dl. 58, blz. 148.

Brand, J. van den k. van 1847, werd missionaris, dl.

58, blz. 148.

Berntz, T. L /. 1817— 1848, f 1848. dl. 61, blz. 198.

Boin, P. L. G. /. van 1848, dl. 61, blz. 319.

Deyl, H. Th. van k. van 1855, dl. 75, blz. 227.

Ven, G. E. S. van der k, 1866—1866, dl. 97, blz. 48, 21 1.

Mesker, J. L. M. k. 1S66— 1867, dl. 97, blz. 211, dl.

99, blz. 315.

\Viegman, G. J.
/'. van 1867, dl. 99, blz. 315.

Wateringen.

Inwijding der kerk 1807, wijding van het kerk-

hof 1819, dl. 3, blz. 291— 293.

Jager, J. P. de k. dl. 5, blz. 45.
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Sonjee, H. J. k. tot 1835, dl. 34, blz. 55.

Gastel, N. van k. 183.5—1839, dl. 34, blz. 256, dl. 43,

blz. 222.

Groot, B. de k. tot 1835, dl. 34, blz. 304.

Steinbach, J. T. /. tot 1838, rustend gew., dl. 40, blz. 155.

Steinbach, A. A. /. 1838— 1849, f 23 Jan. 1849, dl. 63,

blz. 54.

Frink, X. A. k. 1839— 1840, dl. 43, blz. 330, dl. 44, blz. 321.

Blom, C F. S. /'. 1 840—1 841, dl. 45, blz. 95. dl. 46,

blz. 144.

Campenhout, J. van k. 1841 — 1841, dl. 46, blz. 144,

dl. 47, blz. 282.

Dortmans, A. W. A. k. 1842— 1842, dl. 48, blz. 206,

dl. 49, blz. 215.

Hendriks, J. W. k. 1842—1843, dl. 49, blz. 270, dl.

50, blz. 344.

Wissen, L. van k. van 1848, dl. 61, blz. 263.

Hagen, P. van der k. tot 1851, dl. 67, blz. 52.

Levisse, L. J. H. k. 1851— 1852, dl. 67, blz. 52, dl. 69.

blz. 194.

Broek, M. van den /•. van 1852, dl. 69, blz. 194.

Trosée, J. A. k. tot 1853, dl. 71, blz. 203.

Horst, J. J. van der k. van 1853, dl. 71, blz. 203.

Bos, J.
/'. van 1855, dl. 75, blz. 227.

Levisse, L. J. H. k. tot 1855, dl. 75, blz. 227.

Vos, A. H. J. k. tot 1859, dl. 83, blz. 153.

Bruvstens, J. J. k. 1859— 1862, dl. 83, blz. 154, dl. 89,

blz. 58.

Wijffels, H. J. k. van 1862, dl. 89, blz. 58.

Koevoets, W, C. k. tot 1865, dl. 95, blz. 94.

Koopman, J. W. A. A. k. van 1865, dl. 95, blz. 94.
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XV. Decanaat Purmerend.

Beemster.

Coffers, J.J-A 1777— i8i6, rustend gew., f 24 Mei 1819.

Woggelum, W. van k. van 1B34, dl. 33, blz. 260.

Heyden, W. van der ass. van 183Ö, dl. 37, blz. 112.

Ceelen, P. J. k. 1837-- 1838, dl. 39, blz. 51, dl. 42, blz. 99.

Lexius, J. A. /. 18 16— 1838, dl. 41, blz. 148.

Baters, J. /. 1838— 1843, rustend gew., dl. 41, blz. 258,

dl, 50, blz. 294.

Blom, C. F. S. k. 1838— 1839, dl. 42, blz. 99, 300.

Vlaanderen, P. J. van /. 1843— 1845, dl. 50, blz. 294,

dl. 56, blz. 45.

Brand, G. /. van 1846, dl. 56, blz. 186— 1Ö7.

Wijding van het kerkhof, Mei 1847, dl. 58.

blz. 317.

Roekes, H. P. ass. tot 1848, dl. 61, blz. 45.

Wardenberg, J. A. Th. «jj-. van 1849, dl. 62, blz. 215.

Horst, J. J. van der ass. van 1849, dl. 63, blz. 54.

Aanstoots, P. ass. 1854— i8,=i4, dl. 72, blz. 286, dl. 74,

blz. 121.

Steenvoorden, J. k. 1854— 1855, dl. 74, blz. 121, dl. 76,

blz. 145.

Hurk, W. van den /. 1855— 1865, dl. 76, blz. 145,

dl. 95, blz. 94.

Ranshuysen, A. F. p. van 1865, dl. 95, blz. 94.

E d a m.

Belderok, G. J. /. tot 1824, f 6 April 1824, dl. 12, blz. 328.

Eerste steenlegging der kerk, Mei 1824, dl. 15.

blz. 41.

Koeterei, C. /. 1825— 1835, dl. 15, blz. 91, dl. 34,

blz. 152.

Kroes, P. /. 1835— 1839, t 4 ^^^- 1839, dl. 43, blz. 330.
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Kriegers, J. k. tot 1839, dl. 42, blz. 200.

Dam, I. J. ten k. 1839— 1839, dl. 42, blz. 200, dl. 43.

blz. 100.

Houtman M. F. k. 1839 — 1839, dl. 43, blz. 100, dl. 44,

blz. 164.

Bruin, W. de /. 1839— 1843, dl. 44, blz. 60, dl. 51,

blz. 342.

Poppen, H. k. 1840— 184 I, dl. 46, blz. 42, dl. 47, blz. 52.

Kriek, J. k. 1841— 1841, dl. 47, blz. >^2, 174.

Kerstens, B. /^. 1841— 1842. dl. 47, blz. 174, dl. 48, blz. 157.

Husing, J. W. k. 1842— 1843, dl. 48, blz. 157, dl. 50,

blz. 294.

Kriek, J. k. tot 1843, dl. 50, blz. 344.

Hendriks, J. W. k. van 1843, dl. 50, blz. 344.

Haanraads, F. J. />. 1843—- 1853, dl. 51, blz. 342. dl. 71,

blz. 203.

Schinkenboom, H. k. 184^— 1845, dl. 53, blz. 166, dl.

54, blz. 211.

Knaapen, Th. Fr. k. 1845-1846, dl. 54, blz. 211, dl.

57, blz. 158.

Funnekotter, S. J. van 184Ö, dl. 57, blz. 158.

Eerste steenlegging van de te vergrooten kerk,

April 1847, dl. 58, blz. 264— 26Ó.

Leeuwen, P. J. van k. tot 1847, dl. 58, blz. 323.

Groen, P. Kl. k. 1847— 185 1, dl. 58, blz. 323, dl. 66, blz. 262.

Inwijding der kerk, Oct. 1847, dl. 59, blz. 336-340.

Ruigrok van der Werve, C. k. van 1851, dl. 66, blz, 261.

Scheefhals, M. G. k. 1853—1855, dl. 70, blz. 215, dl.

75, blz. 227.

Gastel, N. van p. 1853— 1856, dl. 71, blz. 203, dl. 76,

blz. 241.

Honig, G. G. k. van 1855, dl. 75, blz. 227.

Maat, C. Th. ter /. van 1856, dl. 76, blz. 241.

Roelvink, J. B. F. p. tot 1 865, rustend gew., dl. 95, blz. 1 90.



340

Scholte, L. /. 1865—1868. dl. 95, blz. igo, dl. loi, blz. 94.

Honig, G. G. p. van 1868, dl. 10 1, blz. 94.

Lijst van pastoors en kapelaans van 1514— 1810,

Bijdr. van den Godsdienstvriend I, blz. 405-410.

lip en dam.

Boudier, P. /. tot i.Sig, dl. 3, blz. 52.

Inwijding der kerk, 17 Febr. 1824, dl. 14, blz. 47.

Brief van Godfr. Ram van Schalkwijk, aarts-

priester van het district Utrechfaan Cornelius

Backer, missionaris te Ilpendam. Antwoord

van Cornelius Backer. Deze brieven bevatten

de namen der pastoors van 1645— 1723,

dl. 83, blz. 186—187.

Schaaps, G. /. 1823— 1850 rustend gew., dl. 64, blz. 330.

Schrijvenaar, Y. C. P. /. van 1850, dl. 64, blz. 330.

Dijk, P. H. van /. tot 1860, rustend gew., dl. 84, blz. 329.

Kru3^zen, M. H. /. 1860— 1863, dl. 84, blz. 329, dl. 90,

blz. 305.

Beunis, Th. /. van 1863, dl. 90, blz. 305.

't Kalf.

Maaseland, W. P. van «xi'. 1835— 1836, dl. 35, blz. 280,

dl. 36, blz. 47.

Wolters, C. F. /. 1816— 1835, t 24 Oct. 1835, oud 57

jaar, dl. 35, blz. 327.

Quaadman, L. J. /. 1835— 1841, t 23 Febr. 1841, dl.

36, blz. 47, dl. 46, blz. 198.

Bleijenberg, J. S. van /. van 1841, dl. 46, blz. 198.

Martz, C. J. A. P. /. van 1845.

Broek, M. van den p. 1863— 1868, dl. 91, blz. 246.

dl. 10 1, blz. 94.

Tieleman, F. J. /. van 1868, dl. loi, blz. 94.
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Monnikendam.

Rusman, J. /. tot 1036, dl. 38, blz. 104.

Bekker, J. L. /. 1836— 1844, dl. 38, blz. 104, dl. ^2,

blz. 239.

Rood, J. C. van 't k. 1843— 1843, dl. 51, blz, 278, 343.

Eulenbach, J. B. /. van 1844, viert 25 Sept. 1855 zijn

zilveren priesterfeest, dl. 52, blz. 239, dl. 75,

blz. 355.

Willenborg, J. F. k. tot 1850, dl. 65, blz. 47.

l.ami, J. J. k. 1850— 185 I, dl. 65, blz. 153, dl. 67, blz. 52.

Mols, C A. /. tot 1861, dl. 87, blz. 196.

Gussenhoven, L. A. /. van 18Ó1, dl. 87, blz. 196.

Nieuw en dam.

Ruigrok van der Werve, G. /. tot 182,5, ^^- M- blz. 200.

Greuve, P. F. C. de, Augustijn, /. van 1825, wordt

prof. aan het coll. philos., dl. 14, blz. 200.

Stevens, J. /. 1825 — 1836. dl. 16, blz. 58, dl. 36, blz. 255.

Fick, J. F. des. 1836- 1838, dl. 36, blz. 25,5, dl. 41,

blz. 148.

Purmer end.

Stentrop. J. />. 18 14 — 18 19, f
28 Mei 18 19, dl. 3, blz. ,58.

Boudier, P. /. 1819— 1853, f 1853, dl. 3, blz. ^2, dl.

7 I, blz. 203.

Lami, J. J. ass. 1851— 1851, dl. 67, blz. 52, 209.

Broeke, J. S. G. k. 1851— 1853, dl. 67, blz. 209, dl. 71,

blz. 204.

Bekker, J. L. /. van 1853, dl. 71, blz. 203.

Heuvel, F. H. van den k. tot 1861, dl. 87, blz. 196.

Vroemen, G. L. k. 1 861— 1865, dl. 87, blz. 196, dl. 95,

blz. 191.

Verbraak, C. P. k. van 1865, dl. 95, blz. 191.
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De Rijp.

Mager, S. F. /. 1807— 1842, rustend gew., I te Alkmaar

12 Febr. 1845, dl. 49, blz. 154, dl. 54, blz. 160.

Mols, C. A. /. van 1842, dl. 49, blz. 154.

Vol en dam.

Over de lotgevallen der in 1848 gestichte kapel,

dl. 61, blz. 183—189, 362—364, dl. 63, blz.

218— 220, 344-^345, dl. 65, blz. 321—324.

Scheefhals, M. G. p. 1863— 1868, dl. 91, blz. 246, dl.

100, blz. 180.

Scholte, A. W. ass. van 1866, dl. 97, blz. 212.

Houten, A. J. van /. van 1868, dl. 100, blz. 180.

Kuipers, A. F. k. van i£68, dl. 101, blz. 94.

W o rm e r.

Steinbach, A. A. /. tot 182 1, dl. 6, blz. 96.

Rusman, J. p. 182 1— 1822, dl. 6, blz. 96.

Pinxteren, J. van/. 1823— 1828.

Rijke, J. G. /. 1828—1831, f 26 Dec. 1831.

Brussel, A. C. van /. 1832— 1835, t te Amsterdam 12

Mei 1836, ten huize van zijn vader, in den

ouderdom van 33 jaar, dl. 28, blz. 162, dl. 34,

blz. 304, dl. 36, blz. 202.

Doux, J. A. Ie k. 1833— 1834, dl. 31, blz. 239.

Ceelen, P. J. k. 1834— 1834, dl. 32, blz. 255, dl. 33,blz.3i2.

Soet, Th. /. 1835— 1842, dl. 34, blz. 304, dl. 48, blz. 157.

Brussel, C. G. van ass. tot 1835, dl. 34, blz. 304.

Riel, J. van /. 1842— 1846, rustend gevi^., t i Oct.

1846, dl. 48, blz. 157, dl. 57, blz. 210, 261.

Duvergé, F. B des. van 1846, dl. 57, blz. 210.

Pronk, G. J. /. van 1846, dl. 57, blz. 210.

Ranshuysen, A. F. /. 1859— 1865, dl. 83, blz. 261,

dl. 95, blz. 94.

Etten, F. J. P. van /. van 1865. dl. 95, blz. 94.
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Zaandam.

Verlaat, W. /. tot 1834, dl. 32, blz. 155.

Esbeukman, H. /. 1834— 1844, f 12 Maart 18-14, dl.

32, blz. 255, dl. 52, blz. 239.

Waayer, J. H. de /. 1844—1866, f 7 Nov. 1866, oud

bijna 61 jaar, dl. 52, blz. 302, dl. 97, blz. 260.

Burgh, H. J. van der k. van 1866, dl. 97, blz. 212.

Horst, J. J. van der /. van i866, dl. 97, blz. 316.

Driessen, A. k. van 1868, dl. 101, blz. 94.

XVI. Decanaat Rotterdam.

Delf sha ve n.

Bootz, J. G. k. 1833— 1835, dl. 31, blz. 239, dl. 35,

blz. 327.

Pelden. A. H. van p. 1808— 1835, r 24 Aug. 1835.

dl. 35, blz. 226.

Meijden, H. van der /. 1835— '^47. dl. 35, blz. 279,

dl. 42, blz. 243-244, dl. 58, blz. 323.

Zanders, H.J./. 1847 — 1856, ^- 59- blz. 53, dl. 76, blz. 146.

Funnekotter, S. J. k. 1855— 1855, dl. 74, blz. 370, dl.

75, blz. 227.

Tachi, F. A. J. k. 1855—1855, dl. 76, blz. 145.

Maaseland, J. G. van /. 1856—1862, dl. 76, blz. 241,

dl. 79, blz. 44, dl. 83, blz. 253.

Wijffels, I-I. J. ass. tot 1856, dl. 76, blz. 241.

Alenbeek, W. k. tot 1861, dl. 87, blz. 195.

Haan, C. J. k. 1861— 1862, dl. 87, blz. 195, dl. 88, blz. 104.

Aarsen, B. J. van k. van 1862, dl. 88, blz. 104.

Steenvoorden, J. /. van 1862, dl. 88, blz. 253.

Koekhoven, P. ]. k. van 18Ó6, dl. 97, blz. 211.

Koekhoven, J. k. van 1868, dl. 101, blz. 94.
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Dordrecht.

Schiefbaan, J. H. /. tot 1801, f 22 A'Iei 1 801, dl. 68, blz. 46.

Belderok, G. J. p. 180 1— 1803, r 7 April 1803, dl. 68,

blz. 46.

Wilkes, H. /. 1803 — 1827, f 14 Maart 1827, dl. 18,

blz. 208, dl. 68, blz. 46.

Bouw der kerk in 1821, dl. 7, blz. 260, dl. 8,

blz. 26— 29.

Inwijding der kerk, Sept. 1826, dl. 17, blz. 195.

Delmotte, J. J. /. 1827— 1844, f 14 Oct. 1844, dl. 18,

blz. 305, dl. 53, blz. 268.

Bogaard, J. van den k. tot 1827, dl. 18, blz. 305.

Strengers, P. J. k. tot 1832, dl. 30, blz. 52.

Vredeveid, N. k. tot 1833, vertrekt 16 April 1833 uit

het Nieuwe Diep naar Java, dl. 30, blz. 243.

Koemans, J. H. k. van 1835, dl. 35, blz. 120.

Toorenent, J. k. tot 1839, ^- 44' ^Iz. 164.

Es, G. J. van k. 1839 — 1841, f te 's-Gravenhage 23

Sept. 1841, dl. 44, blz. 164, dl. 47, blz. 174, 267.

Poppen, IL k. 1841— 1847, dl. 47, blz. 174, dl. 59,

blz. 118.

Hendriks, J. W. k. 1842— 1842, dl. 49, blz. 154, 270.

Kuyper, Th./. 1844— 1851, f 23 Nov. 1851, necrologie,

dl. 53, blz. 332, dl. 67, blz. 335.

Lazaar, J. A. k. 1847— 1851, dl. 59, blz. 118, dl. 66,

blz. 261.

Aangevoort, L. G. W. Rustend pastoor, i 20 Oct. 1860,

oud 62 jaar, dl. 85, blz. 271— 272.

Stichting van het Weeshuis in 1Ö48, dl. 61,

blz. 39—41-

Wardenberg, J. A. Th. /'. van 1851, dl. 66, blz. 2Ö1.

Vlasselaar, H, Th. van ass. 1851— 1852, dl. 67, blz. 337,

dl. 68, blz. 47.



345

Kerlen, H. k. van 18,52, dl. 68, blz. 47.

IJzermans, J. M. /. van 1851, dl. 68, blz. 54, 262.

Over de oprichting van den Kruisweg, dl. 68,

blz. 262— 263.

Kerkgeschiedenis van 1801— 1851, dl. 68, blz.

46—48.

Slaman, P. k. tot 1861, dl. 87, blz. 195.

Bruyn, P. A. de k. van 1861, dl. 87, blz. 195.

Rooselaar, J. T. van k. tot 1863, dl. 91, blz. 296.

Ven, G. E. S. van der k. van 1863— 1866, dl. 91, blz.

296, dl. 97, blz. 48.

Spoorman, L. C. /. van 1865, dl. 95, blz. 191.

Brouvirer, J. R. k. van 1866, dl. 96, blz. 313, dl. 97,

blz. 48.

Pro memorie.

Het gewezen Minderbroeder-klooster te Dor-

drecht, dl. 83, blz. 228—236.

Kralingen.

Smolders, G. /. 1786— 183 1, f 19 Nov. 1831, begr. te

Kethel, dl. 38, blz. 59.

Bongaerts, G. G. p. van 1832 en sinds 1851 landdeken

van Schieland, in 1853 deken van Rotterdam,

dl. 28, blz. 162, dl. 66, blz. 312, dl. 71, blz. 258.

Honschoten, P. van k. tot 1832, dl. 28, blz. 162, dl. 30,

blz. 52.

V/ijding van het kerkhof, Juli 1837, dl. 39, blz. 100.

Vergrooting der kerk, dl. 39, blz. 100.

De reliquie van S. Lambertus, dl. 4 1 , blz. 1
90— 191.

Bongaerts, A. J. k. 1840— 1843, dl. 45, blz. 200, dl. 50,

blz. 343.

Over den monstrans, dl. 70, blz. 211— 212.

Eyndhoven, A. A. van k. tot 1854, dl. 73, blz. 294.
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Mensing, H. B. k. 1854—1857, wordt missionaris, dl. 73,

blz. 294, dl. 78, blz. 254— 255,dl. 79, blz. 95—96.

guant, G. J. W. k. tot 1862, dl. 89, blz. 58.

Mutsaers, A. C. F, k. van 1862, dl. 89, blz. 58.

Rhc on.

Heyden, S. van der /. tot 1819, dl. 2, blz. 129.

Bruijn, H. H. de/. 1819 1836, rustend gew.. dl. 2,

blz. 129, dl. 36, blz. 304.

Geurs, J. E. A. p. 1836— 1840, dl. 36, blz. 304, dl. 44,

blz. 260.

Knulle, C. A. /. 1840— 1844, dl. 44, blz. 260, dl. 52,

blz. 302.

Holterman, H. J. /. 1844— 1852, f 20 Febr. 1852, oud

47 jaar, necrologie, dl. 68, blz. 162, 205

Leeuwen, P. J. van ass. van 1852, dl. 68, blz. 205.

Jansen, W. H. /. 1852— 1853, dl. 68, blz. 210. dl. 71,

blz. 203.

Inwijding der kerk, Dec. 1857, plaatselijke ge-

schiedenis, dl. 68, blz. 48—49, dl. 80, blz.

44—45-

Pro memorie.

Isaac van der Meij. O. F. M. 1645— 1650, dl. 87,

blz. 32.

Rotterdam.

S. L a u r e n t i u s.

Pauls, J. k. tot 1818, dl. I, blz. 32.

Boin, P. L. G. k. 1834— 1837, dl. 39, blz. 151.

Stoot, J. M. van der k. tot 1834, dl. 32, blz. 302.

Deyl, Th. H. van k. 1834— 1835, dl. 33, blz. 260, dl. 35,

blz. 327.

Leunen, H. van k. van 1837, dl. 39, blz. 151.

Marinkelle, F. M. k. tot 1842, dl. 49, blz. 215.
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Heyningen, W. C. F. van k. 1842— 1847, ^- 49- b^^-

215, dl. 58, blz. 323.

Gerdner, W. /. en landdeken 18 12— 1835, rustend

gew., f I Febr. 1836 te Haarlem, oud 68 jaar,

dl, 35, blz. 226, dl. 36, blz. 152.

Pauls, J. /. en landdeken 1835— 1857, rustend gew.,

t 28 Nov. 1861, oud bijna 74 jaar, dl. 78, blz.

302, dl. 87, blz. 294.

Inwijding der kerk Nov. 1835, dl. 35, blz. 322.

Leeuwen, P. J. van k. 1847— 1853, dl. 58, blz. 323, dl.

70, blz. 327.

Drift, A. J. van der k. van 1850, dl. 65, blz. 154.

Wubbe, J. D. G. k. tot 1854, dl. 73, blz. 294.

Jongh, J. F. de k. 1854— 1855, dl. 73, blz. 294, dl. 75,

blz. 227.

Kampenhout, W. F. van k. 1855— 1862, dl. 75, blz.

227, dl. 88, blz. 104.

Bergh, J. B. van den /. van 1857, dl. 78, blz. 302.

Dijkhoff, A. J. W. k. 1862- 1865, dl. 88, blz. 104. dl.

95, blz. 190.

Hertum, H. W. J. van k. tot 1865, dl. 94, blz. 59.

Bos, J. k. tot 1865, dl. 95, blz. 190.

Doorewaard, H. Th. k. van 1865, dl. 95, blz. 190.

Lammers, F. F. J. k. van 1865, dl. 95, blz. 190.

Nolet, M. k. van 1867, dl. 99, blz. 315.

O. F. Vr. Onb. Ontvangen.

Inwijding der kerk. Dec. 1851, dl. 68, blz. 48.

Frentrop, A. k. tot 1854, dl. 73, blz. 295.

Nieuwenhuis, T. ass. van 1854, dl. 73, blz. 295.

Koedijk, J. W. /. tot 1854, f 9 Oct. 1854, dl. 73, blz.

298, dl. 74, blz. 120.

Wolk, A. van der /. van 1854, dl. 74, blz. 120.

Erftemeyer, H. G. J. k. van 1854, dl. 74, blz. 120.
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Pro memorie.

Joannes Viering, S. J. 1610—1613 stichtte eene

statie, dl. 87, blz. 33.

Bij de Franciscanen.

Heijde, J. L. van der t 20 Mei 1845, necrologie, dl.

55, blz. 44.

Lieshout, J. H. van /. van 1836, dl. 79, blz. 253-254.

I.oonink, H. T. k. tot 1853, dl. 72, blz. 102.

Pauw, G. k. van 1853, dl. 72, blz. 102.

Rooijen, P. J. van k. van 1856, dl. 70, blz. 241.

Overmars, C. H. k. van 1859, dl. 84, blz. 54.

Keijzer, W. C. de k. van 1865, dl. 95, blz. 190.

Kusters, H. k. van 1867, dl. 98, blz. 119.

Tollenaar, G. J. J. k. tot 1866, dl. 96, blz. 202.

Bisschop, J. P. k. van 1866, dl. 96, blz. 202.

Broekman, G. k. van 1868, dl. 100, blz. 180.

Pro memorie.

Het gewezen Minderbroederklooster te Rotter-

dam, dl. 82, blz. 311.

Bij de Dominicanen.

Vonk, H. C. 1826— 1840, ï 15 Nov. 1S40. dl. 46, blz.

36—37-

Jong, Th. de k. tot 1831, dl. 28, blz. 50.

Eerste steenlegging der kerk, Sept. 1832, dl. 29,

blz. 228— 232, dl. 30, blz. 96— 97.

Inwijding der kerk, dl. 36, blz. 296— 299.

Raken, A. D. /. tot 1852, dl. 70, blz. 52.

Sars, F. k. 1845— 1860, dl. 85, blz. 175.

Verkerk, J. A. k. van 1862, dl. 90, blz. 56.

Kreling, L. k. tot 1862, dl. 90, blz. 5e.
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Jong, L. de f 15 Maart 1865, oud 64 jaar, dl. 94,

blz. 108.

Welschen, N. k. 1865^1866. dl. 95, blz. 190, dl. 97,

blz. 212.

Clasquin, J. J. G. k. tot 1865, dl. 95, blz. 190.

Brink, N. E. M. ten k. van 1866, dl. 97, blz. 212.

Doesburg, G. J- k- tot 1867, dl. 98, blz. 238.

Wientjes, A. J. H. k. 1867— 1868, dl. 98, blz. 238, dl.

10 1, blz. 94.

Koors, B. D. k. van 1867, dl. 98, blz. 238.

Kreling, I>. k. van 1868, dl. 10 1, blz. 94.

Het Weeshuis.

Het Weeshuis, dl. yo, blz. 289.

Bos, J. r. van 1865, dl. 95, blz. 190,

Hoogland, A. ass. van 1865, dl. 95, blz. 190.

XVII. Decanaat Schagen,

Den Burg.

Bartels, J. H. /. tot 18 18, dl. i, blz. 276.

Klinkman, H. p. 1818— 1823, dl. i. blz. 276.

Wijding van het kerkhof. Mei 1829, dl. 23,

blz. 41— 42.

Boode, G. /. tot 1831, dl. 28. blz. 58.

Quaadman, L. J, /, tot 1835, dl. 36, blz. 47.

Terstappen, A. J. p. 1835— 1844, dl. 36, blz. 47, dl. 52,

blz. 239.

Blom, C. F. S. /. 1844— 1852, dl. 52, blz. 302, dl. 65,

blz. 252—253.

Bottemanne, C. J. M. des. 1852— 1853, dl. 69, blz. 194,

dl. 71, blz. 203.



350

Hurk, W. van den des. 1853-1855, dl. 71, blz. 203,

dl. 76, blz. 145.

Grijskamp, W. p. 1855— 1861, dl. 76, blz. 145, dl. 87,

blz. 195.

Levisse, L J. H. /. van i36i. f 11 April 1865, oud

40 jaar te 's-Hertogenbosch, dl. 87, blz. 195,

dl. 94, blz. 108.

De Cocksdorp.

Bosch, G. van den p. tot 1846, dl. 57, blz. 210.

Kruyzen, M. H. /. van 1846, dl. 57, blz. 210.

Staveren, C. van /. tot 1861, dl. 87, blz. 195.

Alenbeek, W. /. 1 861— 1865, dl. 87, blz. 195, dl. 95,

blz. 94,

Liebregs, W. p. van 1865, dl. 95, blz. 94.

Den Helder.

Caarls, J. J. /. tot 18 18, dl. i, blz. 98, 100.

Boontjens, J. /. 18 18— 18 19, wordt geschorst, dl. i,

blz. 98, dl. 3, blz. 187.

Delmotte, J. J. p. 1819— 1822, dl. 3, blz. 187.

Stoek, Th. J. /. tot 1824, dl. 13, blz. 41.

Duivensteijn, J. /. 1824— 1833, dl. 13, blz. 41, dl. 31,

blz. 239.

Gents J. van p. 1833— 184 1, dl. 47, blz. 52.

Heemskerk, J. k. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Hilbes, H. J. k. 1833— 1837, dl. 31, blz. 239. dl. 39,

blz. 200.

Bongaerts, A. J. k. 1837— 1837, dl. 39, blz. 200, dl.

40, blz. 47.

Heijden, W. van der k. 1837— '838, dl. 40, blz. 47,

dl. 41, blz. 148.

Bosch, G. van den k. 1838— 1841, dl. 41, blz. 306, dl.

47, blz. 282.
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Stoot, J, M. van der /. 1841—1847, dl. 47, blz. 52,

dl. 58. blz. 323.

Wolkemeijer, H. k. van 1841, dl. 47, blz. 282.

Campenhout, J. van k. van 1843, dl. 51, blz. 278.

Buchem, J. S. van p. van 1847, dl. 58, blz. 323.

Levisse, L. J. H. k. tot 1853, dl. 71, blz. 204.

Schouten, A. k. van 1853, dl. 71, blz. 204.

Tieleman, F. J. k. tot 1865, dl. 95, blz. 94.

Damen, H. A. J. k. van 1865, dl. 95, blz. 94.

Bol, C. k. van 1868, dl. 101, blz. 94.

Noord-Zijpe.

Vroemen, G. L. /. van 1865, dl. 95, blz. 191.

Ou de-Schild.

Garde, P. ]. de p. tot 1837, f t2 Jan. 1837 te Uden,

dl. 38, blz. 104.

Wesseling, J. B. p. tot 1839, dl. 42, blz. 200.

Kriegers, J. p. 1839— 1841. dl. 42, blz. 200, dl. 48,

blz. 46.

Riel, P. van des. 1841— 1842, dl. 48, blz. 157.

Heijden, W. van der /. 1842— 1845, dl. 48, blz. 157,

dl. 54, blz. 306.

Jansen, W. H. /. 1845— 1852, dl. 54, blz. 306, dl. 68,

blz. 2 1 o.

Laar, C. J. van de p. 1852 1855, dl. 68, blz. 210,

dl. 76, blz. 145.

Peeperkorn, H. H. p. 1855 —1861, dl. 76, blz. 145, dl.

87, blz. 196.

Broek, M. van den p. 1861 1H63, dl. 87, blz. 196, dl.

91, blz. 246.

Honig, G. G. p. 1863— 1868. dl. qi, blz. 246, dl. 10 1,

blz. 94.

Muller, J. H. /. van 1868, dl. loi, blz. 94.
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Schagen.

Terlaar, S. /. 1809 -1822, t 29 Oct. 1822, dl. 9, blz. 283.

Esbeukman, H. /. tot 1834, dl. 32, blz. 2,55.

Dijk, P. van /. van 1834, dl. 32, blz. 255.

Heuvels, A. des. van 1850, dl. 64, blz. 179.

Tiebes, J. M. ass. tot 1850, dl. 64, blz. 179.

Houtman, T. L. F. ass. van 1852, dl. 69, blz. 247.

Nieuwenhoven, J. ass. van 1855, dl. 75, blz. 227.

Tot decanaat verheven, 1863, dl. 90, blz. 105.

Lith, H. Y. van /. van 1863, dl. 90, blz. 105.

Geenen, J. k. van 1866, dl. 97, blz. 211.

't Veld.

He3^molen, A. B. /. 1817— 1821, dl. 24, blz. 56, 61-76.

Josset, J. O. /. 182 I
— 1825.

Claassen, J. /. 1825— 1833, dl. 15, blz. 231, dl. 31,

blz. 239.

Salm, P. van der /. 1833— 1846, dl. 57, blz. 158.

Bosch, G. van den p. 1846— 1852, dl. 57, blz. 210, dl.

68, blz. 47.

Husing, N. /. 1852— 1862, dl. 68, blz. 47, dl. 89, blz. 215.

Groen, J. H. k. 1861— 1861, dl. 87, blz. 195.

Tachi, F. A. J. k. 1 861— 1862, dl. 89, blz. 58.

Verstappen, A. p. van 1862, dl. 89, blz. 215.

Tennissen, P. P. S. k. 1862— 1866, dl. 89, blz. 215, dl.

97, blz. 212.

Berg, P. van den /'. van 1866, dl. 97, blz. 212.

Wi er in gen.

Inwijding der kerk, Oct. 1823, dl. 11, blz. 283.

Claassen, J. /. 1823— 1825, dl. 15, blz. 231.

Heymoolen, J. F. /. 1825— 1827, dl. 1,3. blz. 231.

Hulst, J. van der des. 1827— 1832.

Bach, W. van den des. 1832— 1834, dl. 32, blz. 302.
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Romijn, J. L. des. 1834— 1839, dl. 32, blz. 302, dl. 42,

blz. 300.

Over eenige plaatselijke bizonderheden als het

orgel, het tabernakel, de bekeering van Hen-

ricus Ricke, dl. 34, blz. 252-254, dl. 38, blz. 261,

dl. 39, blz. 235-236.

Pronk, G. J. des. 1839— 1846, dl. 42, blz. 300, dl. 57,

blz. 210.

Koolwijk, R. van p. 1846-1851, dl. 57, blz. 210, dl.

68, blz. 54.

Schuurkamp, A. F. /. 185 1— 1854, dl. 68, blz. 54, dl.

73, blz. 295.

Schie, A. B. van /. 1854— 1860, dl. 73, blz. 295, dl.

84, blz. 329.

Liket, Th. /. 1860— 1862, dl. 84, blz. 329, dl. 89,

blz. 214.

Etten, F. J. R van p. 1862—1865, dl. 89, blz. 214,

dl. 95, blz. 94.

Tieleman, F. J. p. 1865— 1868, dl. 95, blz. 94, dl. 10 1,

blz. 94.

Karsten, J, /. van 1868, dl. 101, blz. 94.

Z u i d - Z ij p e.

Duvergé, Fr. B. /. 185 i— 1860, dl. 67, blz. 337, dl. 85,

blz. 116.

Spoorman, L. C. /. van 1860, dl. 85, blz. 116.

XVIII. Decanaat Schiedam.

Brielle.

Tyssen, A. L. />. 1809— 18 18, dl. i, blz. 32.

Pauls. J. J. /. 1818— 1821, dl. I, blz. 32, dl. 6, blz. 96.

Qiiak, L. /. 182 1— 1822, dl. 6, blz. 96.

23
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Ilaanraads, F. J. k. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Kalkhoven, M. J. k. van 1833, dl. 31, blz. 239,

Over de martelaren, dl. 9, blz. 1-24, 60-66, 84.

Kroes, P. p. tot 1822— 1835, dl. 3.;, blz. 152.

Koeterei, G. C. /. 1835—1838, f 24 Jan. 1838, oud

47 jaar, dl. 40, blz. 155.

Klauwers, H. ass. 1836— 1836, dl. 38, blz. 54.

Woggelum, W. van ass. van 1836, dl. 38, blz. 54.

Hoefnagels, J. A. k. 1837— 1837, dl. 38, blz. 312, dl.

39, blz. 247.

Aangevoort, L. G. W. k. 1837— 1838, dl. 39, blz. 247,

dl. 40, blz. 203.

Bootz, J. G. p. 1838— 1845, dl. 40, blz. 155, dl. .55,

blz. 337.

Boom, A. van den k. 1844— 1845, f 30 Jan. 1845, dl.

53, blz. 275, dl. 54, blz. 160.

Schrijvers, J. Th. H. ass. tot 1845, dl. 55, blz. 102.

Knoors, J. C. p. 1845— 1848, dl. 55, blz. 337, dl. 61,

blz. 45.

Pelgrom van Enghuizen, C. H. /. 1848— 1855, rustend

gevv., dl. 61, blz. 45, dl. 74, blz. 370.

Broeke, J. S. G. p. van 1855, dl. 74, blz. 370.

Hellevoetsluis.

Mols, C. A. des. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Bakker, J. J. des. 1833— 1834, dl. 32, blz. 255.

Heijden, W. van der des. 1834— 1835, dl. 35, blz. 172.

Kalkhoven, M. J. k. tot 1834. dl. 33, blz. 152.

Bruis, A. des. 1835— 1840, dl. 35, blz. 172, dl. 45,

blz. 95.

Naber, A. p. 1840— 1843, dl. 45, blz. 96, dl. 51,

blz. 343.

Zanders, H. J. p. 1843— 1847, dl. 51, blz. i.\i, dl. 59,

blz. 53.
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De patroon-heilige S. Antonius van Padua

wordt voor het eersc herdacht, 13 Juni 1837,

dl. 39, blz. 37-38.

Heyningen, H. van /. 1S47— 1848, dl. 59, blz. 53, dl.

61, blz. 45.

Roekes, H. P. p. 1848—1853. dl. 61, blz. 45, dl. 71.

blz. 203.

Grijskamp, W. /. 1853— 1855, dl. 71, blz. 203, dl. 76,

blz. 145.

Viering van het 25-jarig bestaan der statie,

dl. 87, blz. 47.

Verstappen, A. /. 1855— 1S62, dl. 76, blz. 145, dl. 87,

blz. 47, dl. 89, blz. 215.

Eisen, H. A. C. /. van 1862, dl. 89, blz. 215.

Plaatselijke kerkgeschiedenis, dl. 8 i, blz. 289,

dl. 87, blz. 47-48.

Kethel.

Colyn, N. /. 1804— 1833, f 25 Jan. 1833, oud 70 jaar,

dl. 30. blz. 146-147.

Wijding van het kerkhof, Oct. 1820, dl. 6,

blz. 46.

> Achtenswaardige en verdienstelijke mannen

die hier pastoor waren « bijeen vermeld:

Janszoon, Ph. /. f 1577.

Andrieszoon Stout, J. /. van 1577.

Vliet, G. van p.

Roos, J. /.

Ilaas, J. de /.

Pijnacker, I. /. f 1666.

W3'k, A. van /.

Ilerst, P. van p. SJ.

Tri [ipel voet, G. /.

Broek, Th. van den/, f April 1739. dl. 30, blz. 146-147.
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Dispa, H. /.

Beekhof, P. /. tot 175 1.

Peijmans, F. />. f 2 Dec. 1804.

Tersmetten, J. J. p. 1833— 1852, f 23 Mei 1852, necro-

logie, dl. 30, blz. 192, dl. 68, blz. 47, dl. 69,

blz. 141-142.

Salm, P. van der k. tot 1833, dl. 31, blz, 239.

Inwijding der vergroote kerk, dl. 34, blz. 205-206.

Pakkers, P. k. van 1837, dl. 39, blz. 104.

Ceelen, P. J. k. van 1838, dl. 42, blz. 99.

Bosch, G. van den/, van i852,dl. 68,blz. 47,dl. 69,blz. 142,

Drift, A. J. van der k. tot 1852, dl. 68, blz. 47.

Vassen Huiskes, H. van k. 1852-1852, dl. 69, blz. 142, 194.

Grijskamp, W. k. van 1852, dl. 70, blz. 52.

Middelharnis.

Stolk, C. /. tot 1836, dl. 37, blz. 271.

Haanraads, F. J. /. 1836— 1838, dl. 41, blz. 306.

Aangevoort, L. G. W. p. 1838— 1842, dl. 49, blz. 334.

Buchem, J. S. van /. 1842— 1847, dl. 58, blz. 323.

Leeuwen, J. G. van /. 1847, dl. 58, blz. 323.

Schrijvers, J. Th. H. p. 1847— 1854, dl. 59, blz. 185,

dl. 73, blz. 295.

Over de armoede der statie, dl. 69, blz. 239.

Debets, J. des. 1854— 1857, dl. 73, blz. 295.

Rijn, M. van p. 1857— 1863, dl. 90, blz. 164.

Trosée, J. A. p. van 1863, dl. 90, blz. 164.

Ooltgensplaat.

Gesticht 25 Mei 1845.

Leunen, H. van p. 1845— 1848, dl. 55, blz. 102, dl. 61,

blz. 319, dl. 82, blz. 93.

Eerste steenlegging der kerk, Maart 1846,

dl. 56, blz. 188-189.

Boom, H. C. van den p. 1848—1850, dl. 61, blz. 319.
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Brand, J. van den /. 1850—1857, wordt Capucijn, dl.

64, blz. 330, dl. 78, blz. 253.

Plaatselijke kerkgeschiedenis, dl. 71, blz. 313-

314, dl. 78, blz. 253.

Lith, H. F. van /. van 1857, dl. 78, blz. 253.

Oud-Bey e|rland.

Kortjanse, J. des. 1824— 1835, dl. 35, blz. 172.

Heyden, W. van der des. 1835— 1836, dl. 37, blz. 1 12.

Brand, G./. 1836— 1839, dl. 37, blz. 1 12, 164, dl. 42, blz. 200.

Hoefnagels, J. A. 1839— 1842, dl, 42, blz. 200, dl. 49,

blz. 334.

Plaatselijke kerkgeschiedenis, dl. 43, blz. 36-38.

Blom, C. F. S. /. 1842— 1844, dl. 49, blz. 334, dl. 52,

blz. 302.

Beerendonk, C. /. 1844— 1857, f 27 Nov. 1857, necro-

logie, dl. 52, blz. 302, dl. 79, blz. 305-306.

Pauvvels, E. F. M. /. 1857— 1861, f te Loosduinen 8

Mei 1862, dl. 79, blz. 306, dl. 88, blz. 310.

Stralen, B. van ass. van 1859, dl. 83, blz. 154.

Hugten, P. van ass. van 1861, dl. 87, blz. 196.

Jongh, J. F. de />. 1861— 1863, dl. 90, blz. 164.

Deyl, H. Th. van /. 1863- 1867, dl. 90, blz. 164, dl. 99,

blz. 314.

Tachi, F. A. J. /. van 1867, dl. 99, blz. 314.

Oude Tong e.

Xieuwendijk, C. van den/). 1816— 1826, dl. 17, blz.2 51.

Utberg, S. /. 1826-1833, dl. 18, blz. 89.

Keil, A. J. J. k. tot 1832, dl. 28, blz. 162.

Groot, H. de p. 1833-1855, f 18 Sept. 1855, oud 69

jaar, necrologie, dl. 31, blz. 239, dl. 75, blz. 215, 228.

Deijl, Th. van k. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Woggelum, W. van k. 1835- 1836, dl. 35, blz. 120, dl.

36, blz. 155.
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Funnckottcr, S. J. /'. 1855— 1857, f 14 Mei 1857, oud

37 jaar, te Delft, dl, 75, blz. 227, dl. 78, blz. 302.

Kruyzi-n, M. H. /. 1855— 1860, dl. 78, blz. 253, dl. 84,

blz. 329.

Plaatselijke kerkg-eschiedenis, dl. 38, blz.

232— 234. Over de eerste H. Mis van A.

F'e3^en, dl. 39, blz. 288-290.

Eisen, S. den p. van 1860, dl. 84, blz. 329.

Wijffels, H. ^'. tot 1862, dl. 89, blz. 58.

Tieleman, F. J. k. van 1862, dl. 89, blz. 58.

Oly, N. k. van 1865, dl. 95, blz. 191.

O V e r s c h i e.

Lith, J. F. van der /. 1800— 1814, dl. 82, blz. 242.

Kerkhoven, A. van /. 18 14— 1S17, f 13 Oct. 1817,

dl. 82, blz. 242.

Heijningen, W. C. van /. 1817— 1821, blz. 82, blz. 242.

Ploven, P. L. van der /. 1821—^1833, dl. 82, blz. 242.

Neff, J. ïh. de /. van 1833, dl. 31, blz. 239.

Wijding van het kerkhof, Juli 1833, dl. 31,

blz. 133 — 134.

Hugten, P. van k. 1860— 1861, dl. 85, blz. 116, dl. 87,

blz. 196.

Rooyen, A. Th. van /. 1 861— 1862, f 5 Sept. 1862,

oud 52 jaar, dl. 87, blz, 195, dl. 89, blz. 168.

Lazaar, J. A. /. van 1862, dl. 89, blz, 214.

Schiedam.

Bij de Dominicanen.

Kampen, J. A. van /. 18 17— 1834, t ^ Nov. 1834, dl.

33, blz. 305--306.

Eerste steenlegging der kerk, Maart 1822,

dl. 8, blz. 184, 227.

Beschrijving der kerk, dl. 13, blz. 258— 2Ó2.
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Horion, L. de k. f 5Febr. 1845, dl. 54, blz. 154.

Zeeland, R. van /. f 9 Juni 1845, necrologie, dl. 55,

blz. 92— 96.

Inwijding der kerk, Nov. 1847, dl. 63, blz.

346—349.

Ewijk, V. van p. van 1845, dl. 69, blz. 23Ó—-238.

O. L. Vr. Visitatie.

Gesticht in 1853.

Leeuwen, P. J. /. van 1853, dl. 70, blz. 327.

Ruscheblatt, J. H. k. 1853— 1854, dl. 72, blz. 204, dl.

95, blz. 94.

Campen, W. J. van ass. 1853 — 1854, dl. 72, blz. 103,

286.

Groen, J. H. k. tot 1861, dl. 87, blz. 195.

Vasse, C. k. van 1861, dl. 87, blz. 195.

Leipsig, J. J. van k. 1863, dl. 91, blz. 103.

Koevoets, W. C. k. 1865^1865, dl. 95, blz. 190.

Swildens, A. M. M. Q. k. van 1865, dl. 95, blz. 190.

Vlaardingen.

Leesgezelschap opgericht in 18 16, dl. i, blz.

199— 204.

Wijding van het kerkhof, Mei 1820, dl. 4,

blz. 301.

Dijk, D. van k. tot 1825, dl. 15, blz. 92.

Stavelen, Th. van /. 1802— 1831, f 26 Juli i83i,dl. 27,

blz. 144, dl. 28, blz. 59.

Faber, A. G./. 1831— 1838, f 18 April 1838, dl. 27, blz.

242, dl. 40, blz. 252.

Vennemans, A. k. tot 1835, dl. 34, blz. 55.

Bosch, G. van den k. 1835— 1836, dl. 34, blz. 250, dl.

37, blz. 163.
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Mosinans, W. L. /-. 1836— 1Ö38, dl. 37, biz. 163,011.41.

blz. 52.

Re3^sscn, J. J. van /. 1838 - 1847, f ig Maart 1847,

dl. 40, blz. 299, dl. 58, blz. 207.

Lottum, A. M. van /. 1847— 1848, dl. 58, blz. 323.

Lith, n. F. van ass. van 1849, dl. 63, blz. 54.

Willenborg, J. F. L 1850— 1851, dl. 66, blz. 54, dl. 67,

blz. 52.

Scheiberling, C. /t. 1858— 1860. dl. 83, blz. 152, dl. 84,

blz. 329.

Buuren, B. van k. 1860— 186 1, dl. 84, blz. 329.

Pompe, M. H. A. ass. 1861— 186 1, dl. 87, blz. 196,

dl. 88. blz. 55.

Tachi, A. H. k. van 1861, dl. 88, blz. 55.

Deyl, IT. Th. van/. 1848—1863,1 1863, dl. 91, blz. 246.

Broeke, J. S. G. /. van 1863, dl. 91, blz. 246.

XIX. Decanaat Soeterwoude.

G r o e n e n d ij k.

Wesseling, B. /. van 1839, dl. 42, blz. 200.

H a z e r s w o u d e.

Graes, H. W. /. 18 14— 1818, dl. i, blz. 30.

Huysick, P. Fr. /. 1818— 1823, dl. i, blz. 30.

Quak, L. /. 1823— 1827, dl. 20, blz. 50.

Heemskerk, J. k. 1824— 1831, dl. 28, blz. 48.

Bongaerts, G. G. p. 1827- 183 2, dl. 20, blz. 50, dl. 28,

blz. 162, dl. 82, blz. 207.

Strengers, P. J. /. 1832— 1839, rustend gew., dl. 30,

blz. 52, dl. .43, blz. 100.
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Groen, J. J. k. tot 1837, dl. 39, blz. 152.

Heijden, W. van der /^. 1837— 1837, dl. 39, blz. 200,

dl. 40, blz. 47.

Pakkers, P, ass. van 1837, dl. 39, blz. 247.

Hoefnagels, J. A. k. 1837— 1839, dl. 40, blz. 47, dl.

42, blz. 200.

Wiegman, J. ass. tot 1838, dl. 40, blz. 203.

Meijer, F. F. p. 1839— 1844, dl. 43, blz. 100, dl. 53,

blz. 331.

Zon, A. W. van /. van 1844, dl. 53, blz. 332, dl. 82,

blz. 207.

Muré, J. C. H. ass. 1853— 1853, dl. 72, blz. 102, 103.

Wennen, P. J. B. ass. 1853— 1854, dl. 72, blz. 103, dl.

73, blz. 293.

Dijkhoff, A. J. W. ass. 1854— 1855, dl. 73, blz. 293,

dl. 76, blz. 145.

Tachi, F. A. J. ass. van 1855, dl. 76, blz. 145.

Plaatselijke kerkgeschiedenis, dl. 52, blz. 143-

144, dl, 82, blz. 207.

Leidschenda m.

Egmond, W. van k. tot 18 19, y 14 Jan. 18 19, dl. 2,

blz. 132.

Jong, N. de /. 1813-1821, f 27 Juni 182 i, dl. 82, blz. 242.

Heijningen, W. C. van /. 1821— 1836, f27 Nov. 1836,

oud 58 jaar, dl. 38, blz. 54, dl. 82, blz. 242.

Vergrooting der kerk, dl, 28, blz. 48— 49.

Geurs, J. E. A. k. tot 1836, dl. 36, blz. 304.

Kalkhoven, M. J. k. 1836— 1838, dl. 40, blz. 203.

Rusman, J. /. 1836— 1848, f 5 Deo. 1848, dl. 38, blz.

104, dl. 62, blz. 57.

Rest, P. S. van k. 1838- 1838, dl. 40, blz. 203, 299.

Wiegman, J. k. 1838— 1846, dl. 40, blz. 299, dl. 56,

blz. 143.
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Roekes, 11. P. k. van 1845, dl. 55, blz. 225.

Lazaar, J. A. k. 1846— 1846, dl. 56, blz. lyi, dl. 57,

blz. 261.

Smit, W. k. 1846— 1849, dl. 57, blz. 261, dl. 62, blz. 105.

Stolk, C. p. van 1848, dl. 62, blz. 57.

Over den S. Agatha-berg: dl. 62, blz. 161,

dl. 63, blz. 349—350.

Berk, L. ass. 1851 — 1851, dl. 67, blz. 337, dl. 68, blz. 55.

Siefkens, F. k. tot 1855, f 29 Jan. 1855, oud bijna 35

jaar, dl. 74, blz. 122.

Willenborg, J. F. k. van 1855, dl. 75, blz. 227.

Vismans, P. B. k. 1860- 1866, dl. 85, blz. 178, dl. 97,

blz. 316.

Schudelaro, L. A. J. k. van 1866, dl. 97, blz. 316.

Nootdorp.

Kervel, P. A. p. 18 13— 18 19, dl. 2, blz. 270.

Braak, J. C. van den /. 1819— 1824, dl. 2, blz. 270, dl.

12, blz. 368.

Langran, A. J. L. /. 1824— 1830, dl. 12, blz. 368.

Middendorp, B. /. 1830— 1835, rustend gew., dl. 35,

blz. 279.

Simmers, V. T. p. 1835— 1850, dl. 64, blz. 127.

Cornelisse, B. K. /. van 1850, dl. 64, blz. 127.

R h ij n d ij k,

Roelovink, J; p. 18 17— 1839, f 19 Jan. 1839, oud 57

jaar, bij wiens overlijden de Statie gesplitst werd,

dl. 42, blz. 200.

Heemskerk, J. /. van 1839, ^^- 4-- ^^^- -o°-

Kalkhoven, M. J. k. tot 1833, dl. 31, blz. 239.

Groen, J. J. k. van 1833, dl. 31, blz. 239.

Donnig, G. ass. tot 1868, dl. 100, blz. 180.
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S o e t e r m e e r.

Bouw der kerk in 1818, dl. i, blz. 277.

Stockum, A. van p. 1809— 18 19, dl. 2, blz. 129.

Steenwijk, M. A. van /. 18 19— 1836, dl. 2, blz. 129,

dl. 36, blz. 155.

Heijden, S. van der/. 1836— 1846, rustend gew., dl.

57, blz. 158.

Schrij venaar, F. C. P. k. 1846— 1846, dl. 56, blz. 191,

dl. 57, blz. 211.

Salm, P. van der /. van 1846, dl. 57, blz. 158, dl. 82,

blz. 94.

Saagsveldt, J. W. van k. 1850—1853, dl. 65, blz. 47.

Brinkman, B. tl. k. 1853— 1854, dl. 72, blz. 286.

Alenbeek, W. k. van 1854, dl. 72, blz. 286.

Liebregs, W. k. tot 1862, dl. 89, blz. 264.

Trosée, J. A. k. van 1862, dl. 8g, blz. 264.

Kuypers, G. J. R. k. van 1868, dl. 101, blz. 94.

Inwijding en eeuwfeest der kerk, dl. 80, blz.

45, 46, 145-146, dl. 82, blz. 93.

Consecratie der kerk, Aug. 1858, dl. 81, blz.

93—94-

Gesticht „de goede Herder".

Swinkels, A. AI. C. J. rector van 1866, dl. 97, blz. 2 i i.

Soeterwoude.

Banning, J. van /. 1808— 1840, geb. te Amsterdam ló

Nov. 17Ö6, priester gewijd 19 Maart i79i,kap.

te Middelburg 1791, Roogleeraar te Warmond

1800, pastoor te Soeterwoude 1808, provisor

van het Seminarie Warmond 1816, deken van

Rijnland en coadjutor van den Aartspriester

in 1819, Aartspriester van Holland, Zeeland

en West-Friesland, in 1^24; hij legde die waar-
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digheid neder in Dec. 1831: »ejus deliciis plene

satiatus; f 14 Juni en begr. 19 Juni 1840, dl. 28,

blz. 1 16, dl. 45, blz. 47.

Naber, A. k. tot 1835, dl. 35, blz. 279.

Zanders, H. J. ass. 1835— 1838, dl. 40, blz. 299.

Wijk, H. G. van k. 1838—1838, dl. 40, blz. 299, dl.

41, blz. 306.

Husing, J. W. k. 1838— 1840, dl. 45, blz. 200.

llaagen, E. S. van der /. 1840— 1861, 1846— 1853

aartspriester van Holland, Zeeland en West-

Friesland, f 20 April 1861, necrologie dl. 45,

blz. 95, dl. 57, blz. 158, dl. 86, blz. 251.

Albers, G. F. k. 1841— 1842, dl. 46, blz. 255, dl. 49,

blz. 215.

Bogaerts, A. L. k. 1842— 1844, f 26 April 1844 te

Leiden, dl. 49, blz. 215, dl. 52, blz. 302.

Hendriks, J. W. k. tot 1845, dl. 54, blz. 211.

Eerste steenlegging der nieuwe kerk, 3 Juli

1843, dl. 51, blz. 107— 108.

Inwijding der kerk, 17 Juli 1844, dl. 53, blz.

119, 163.

Grijskamp, W. k. 1845— 1845, dl. 55, blz. 225, 337.

Bottemanne, C. J. M. k. 1846— 1852, dl. 57, blz. 158,

dl. 69, blz. 194.

Kanshuizen, A. F. k. tot 1851, dl. 66, blz. 212.

Eversteijn, J. A. k. van 1851, dl. 66, blz. 262.

Vassen Huiskes, H. van ass. tot 1S52, dl. 68, blz. 47.

Drift, A. J. van der k. 1852— 1855, dl. 68, blz. 47,

dl. 75, blz. 227.

Kleijn, M. L. Th. k. van 1856, dl. 76, blz. 242.

Ferieer, E. H. k. van 1859, dl. 83, blz. 202.

Bottemanne, C. J. AI. /. van 1861, dl. 87, blz. 195.

Quant, G. J. W. k. 1S62— 1802, dl. 89, blz. 58, 214.

Geijer, B. P. k. 1862— 1863, dl. 89, blz. 2 14, dl. 91, blz. 247.
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Schluter, G. F. k. van 1863, dl. 91, blz. 103.

S t o m p w ij k.

Wijding van het kerkhof, Aug. 18 19, dl. 4,

blz. 254.

Terhorst, W. /. 181 1— 1824, dl. 12, blz. 368.

Kampenhout, J. van ass. 1841 — 1843, dl. 47, blz. 282,

dl. 51, blz. 278.

Roekes, H. P. k. 1843— 1845, dl. 51, blz. 278, dl. 55,

blz. 225.

Kriek, J. k. van 1845, dl. 55, blz. 225.

Duvergé. F. B. aas. 1848— 185 1, dl. 62, blz. 58, dl. 67,

blz. 337.

Liket, Th. k. 185 1— 1852, dl. 67, blz. 337, dl. 68, blz. 47.

Vassen Huiskes, H. van ass. van 1852, dl. 68, blz. 47,

dl. 69, blz. 142.

Beunis, Th. k. tot 1863, dl. 90, blz. 305.

Tachi, F. A. J. k. van 1863, dl. 90, blz. 305.

Poels, P. L. k. van 1866, dl. 97, blz. 212.

XX. Decanaat Werfershoef.

De G o o r n.

Inwijding van kerk en kerkhof, Oct. 1828,

dl. 21, blz. 238—239, dl. 22, blz. 88— 89.

Marien, P. /. 181 1— 1852, f 6 Dec. 1852, dl. 70, blz. 52.

Raken, A. D. des. van 1852, dl. 70, blz. 52.

Bloem, A. PI. k. tot 1852, dl. 70, blz. 52.

Zandvliet, C. k. van 1861, dl. 87, blz. 196.

Lucasse, P. J. ass. van 1861, dl. 87, blz. 196.
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H o o g w o u d.

Grange, P. C. la /. 1793— 1820, f 3 Febr. 1820,01.4,

blz. 146.

Faber, A. G. p. 1820— 1831, dl 4, blz. 203, dl. 27, blz. 242.

Inwijding der kerk, Oct. 182 i, dl. 8, blz. 100.

Splithof, J. /. 1831— 1840, dl. 28, blz. 47, dl. 45, blz. 152.

Gastel, N. van ass. tot 1835, ^^- 34. blz. 256.

Kalkhoven, M. J./. 1840— 1861, f 20 Maart 1861, oud

59 jaar, dl. 45, blz. 152, dl. 75, blz. 107—108,

dl. 86, blz. 204.

Wijding- van het kerkhof, Juli 1845, dl. 55,

blz. go— 92, dl. 57, blz. 147— 150.

Staveren, C. van /. van 1861, dl. 87, blz. 195.

L a m b e r t s c h a g- e n.

Wijding van het kerkhof, JuH 1827, dl. 19,

blz. 92.

Tetterode, Th. J. /. 1814—1843, f 30 Oct. 1843, dl.

51, blz. 342.

Brand, G. /. 1843 — 1846, dl. ,5 1, blz. 342, dl. 56, blz. 191.

Hoefnagels, J. A. /. 184Ó -1848, rustend gew., dl. 56,

blz. 191, dl. 61, blz. 198.

Roekes, H. P. ass. tot 1846, dl. 56, blz. 296.

Vossen, J. P. p. 1848— 1865, f 17 Mei 1865, oud bijna

53 jaar, dl. 61, blz. 19S, dl. 87, blz. 244, dl. 94,

blz. 204.

Inw^ijding der vergroote kerk, dl. 75, blz.

164— 165.

Alenbcek, W. p. van 1865, dl. 95, blz. 94.

Laurent, J. A. des. tot 1865, dl. 95, blz. 94.

M e d e m b 1 i k.

Kuyper, Th. /. tot 1828— 1844, dl. 53, blz. 332.
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Meijer, F. F. /. 1844- 185 1, dl. 53, blz. 332, dl. 66,

blz. 261.

Lazaar, J. A. /. 185 1— 1862, dl. 66, blz. 261, dl. 89,

blz. 214.

Ruijgrok van der Werve, C. k. tot 1852, dl. 69, blz. 247.

Heuvel, F. H. van den ass. tot 1855, dl. 76, blz. 145.

Liket, Th. /. van 1862, dl. 89, blz. 214.

Nibbixwoude.

Tersmetten, J. J. /. 1817— 18 19, dl. 3, blz. 106.

Breuker, J. H. /. 18 19— 1826, dl. 3, blz. 106, dl. 17,

blz. 148.

Gertsen, D. J. Th. />. 1826— 1827, dl. 17, blz. 251.

Bruns, P. /. 1827— 1833, dl. 17, blz. 25 i, dl. 31, blz. 239.

Isinck, H. /. 1833— 1838, dl. 3 i, blz. 239, dl. 38, blz. 103.

Plekenpol, H. A. F. /. 1838— 1846, dl. 56, blz. 143.

Schinkenboom, H. p. 1846— 1863, f 18 Mei 1863, oud

62 jaar, dl. 56, blz. 143, dl. 90, blz. 214.

Kruyzen, M. H. /. van 1863, dl. 90, blz. 305.

O b d a m.

Wille, G. /. 1799— 1821, t 27 Febr. 1821, dl. 6,

blz. 199.

Lottum, H. van p. 1821— 1832, dl. 6, blz. 199.

Keil, A. J. J. /. 1832— 1838, dl. 28, blz. 162, dl. 40,

blz. 252.

Waayer, J. H. de/. 1838— 1844, dl. 40, blz. 252, dl.

52, blz. 302.

Knulle, C. A. p. van 1844, dl. 52, blz. 302.

Geschiedenis der Statie, dl. 71, blz. 245— 246,

Spanbroek.
Freese, F. F. />. 18 10— 1820, dl. 4, blz. 203.

Mols, J. J. /. 1820—1822, f 3 Aug-. 1822, dl. 4, blz. 203,

dl. 9, blz. 131.
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Lazaar, J. A. ass. 1846— 1846, dl. 57, blz. 261, dl. 58,

blz. 44.

Zwanenburg, G. /. 1823— 1846, f 23 Nov. 1846, dl. 58,

blz, 44.

Inwijding der kerk in 1851, dl. 67, blz. 265.

Honig, G. G. d^s. tot 1859, dl. 83, blz. 154.

Fakkers, P. p. 1846— 1859 f 17 Juli 1859, oud 50 jaar,

dl. 83, blz. 102.

S p i e r d ij k.

Wijding van het kerkhof, Juli 1828, dl. 21,

blz. J96.

Kuiper, C. /. 1807— 183 1, f 21 Nov. 1831, dl. 28,

blz, 59-60.

Lottum, H. van /. 1831— 1839, dl. 42, blz, 248.

Honschoten, P. van /. 1839— 1845. t 9 Oct. 1845 te

's Hertogenbosch, dl. 42, blz. 208, dl. 55, blz. 337.

Kampenhout, J. van k. tot 1845, dl. 55, blz. 225.

Sanders, J. P. N. des. 1845— 1845, dl. 55, blz. 225, 337.

Schinkenboom, H. ass. 1845— 1846, dl. 55, blz. 337,

dl. 56, blz. 143.

Plekenpol, H. A. F. />. van 1846, dl, 56, blz. 143.

Heuvel, F. H. van den k. 1852— 1853, dl. 70, blz. 52,

dl. 72, blz. 102.

Levisse, L. J. H. k. van 1853, dl. 72, blz. 102.

Duivenstein, L. k. van 1854, dl. 73, blz. 294.

U r s e m.

Vassen Huiskcs, H. van />. van 1S62, dl. 88, blz. 103.

W e r f e r s h o e f

.

.Steenbergen, H. /. 1/96— 1826, f 10 Oct. 1826, dl. 17,

blz. 250.
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Keuss, H. H. /. 1826— 1838, f ^7 Maart 1838,01. 18,

blz. 89, dl. 40, blz. 251— 252.

Inwijding der kerk in 1805, dl. 21, blz. 196.

Mathot, B. k. tot 1834, dl. 32, blz. 255.

Smedding, F. F. k. 1834— 1835, dl. 35, blz. 327.

Eulenbach, J. B. k. 1835— 1838, dl. 40. blz. 203.

Wiegman, J. k. 1838— 1838, dl. 40, blz. 203, 299.

Bosch, J. van den /. 1838— 1862, f 16 Maart 1862,

dl. 40, blz. 2^2, dl. 88, blz. 206.

Meeuwsen, H. J. k. van 1838, dl. 40, blz. 299.

Steenvoorden, J. k. van 1850, dl. 65, blz. 153.

Vlasselaar, H. Th. van k. tot 1850, dl. 66, blz. 54.

Ruigrok van der Werve, C. k. 1850— 185 1, dl. 66,

blz. 54, 261.

Broek, M. van den k. tot 1861, dl. 87, blz. 196.

Koekhoven, P. J. k. 1861— 1863, dl. 87, blz. 196, dl.

90, blz. 305.

Maaseland, J. G. van /. van 1862, dl. 88, blz. 253.

Liebregs, W. k. 1863— 1865, dl. 90, blz. 305, dl. 95,

blz. 94.

Laurent, J. A. k. van 1865, dl. 95, blz. 94.

W o g n u m.

Deventer, W. B. van /. 1840— 1843, f i Oct. 1843,

dl. 44, blz. 2 11, dl. 31, blz. 278.

Poppe, G. p. 1843— 1854, rustend gew., dl. 51, blz. 342,

dl. 73, blz. 294.

Vogel, G. J. ass. van 1854, dl. 73, blz. 293.

Bakker, L. Th. p. van 1854, dl. 73, blz. 294.

Driessen, A. ass. tot 1866, dl. 97, blz. 211.

Rijn, A. L. van k. van 1867, dl. 98, blz. 238.

Coenen, H. Y. ass. van 186S, dl. 10 1, blz. 94.

J. C. VAN DER TOOS.

Nieuwerkerk a. d. IJsel.
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DE St. CORNELIS-KAPEL AAN DEN HOORN
TUSSCIIEN DELFT EN SCHIPLUIDEN.

De oprichting der nieuwe parochie van de ?LH. An-

tonius en Cornelius aan den Hoorn i), als afscheiding

van die van Schipluiden, geeft mij aanleiding om de

geschiedenis te behandelen der Si. Cornelis-kapd die in

de middeleeuw^en ook gebouwd stond »op den hoorn*

of »op Dijcxhoorn*, en onder verschillende namen in de

stukken voorkomt, zooals >hoorendixe capelle buiten

delft«, »Sinte Cornelis cappelle buyten delft«, en tegelijk

ook als kapel >van onser liever vrouwen op dijcx-

hoeren« of >op de hoorn c.

Over de stichting der kapel schreef van Bleyswijck 2) uit

»een oude aen-teeckeninghe in Handt-geschrift« het

volgende af: » Ontrent der Jairen doe dit Goetshuys ^)

»aldus ghesticht was [a° 1394], zoe began die heele

» stede van Delff zeer te rijsen ende te verbeteren

»als in Geestelycken edificien ende tymmeraigien van

»Cloesteren Capellen ende Goets-huysen als... Sint Cor-

»nelis Capelle ende ander meere

Omstreeks 1400 alzoo werd de kapel gebouwd, en

onze Graaf Willem van Beieren stemde bij brief van

20 Augustus 1416 toe, dat de stad daarin »een eeu-

»wige Capelr3'e, in die eere Goeds, synre gebcnedyter

1) Op 19 Juli 19 16 werd de eerste steen gelegd.

^) Beschryvingc der stadt Delft door Dirck van Ble3-s\vijck

Evertszoon. Delft 1667 I, blz. 198.

3) De S. Ursnla of nieuwe kerk.
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»Moeder Marie, ende des He3'ligen Martelaers Sinte

»Cornelis« zou »funderen, ende doteren van ho3Ten

»eygen Erve ende guede* . . . welcke Capelr}^e voor-

sschreven onse getrouwe stede voornoemt tot eeuwigen

»dagen geven [vergeven] sall« i). De lezer zal hebben

opgemerkt, dat deze oorkonde tevens verklaring geeft

van den dubbelen naam met welke de kapel dan

eens naar St. Cornelis dan weer naar O. L. Vrouw

genoemd wordt.

Wciar precies heeft de kapel gestaan ? In de

oorkonde van 14 16 luidde het: «binnen onse voorsz.

Steede opten Watersloot«, Elders wordt gezegd, in de

bisschoppelijke regeling van 1555: »capellae sancti

»Cornelii sitae prope et extra muros oppidi Delffensis*,

meestal, gelijk boven gezegd is: op de Hoorn of op

Dyckshoorn. Deze Hoorn nu is een gehucht, op het

punt gelegen waar het water »d6 Gaech«, dat Delft

met Schipluiden verbindt, een knik krijgt, een stom-

pen hoek vormt, en tevens overbrugd wordt. Hieruit

wordt zoowel de naam verklaard als het ontstaan van

het gehucht 2). En de plek lijkt daarom aangewezen

voor eene kapel. Van Bleyswijck echter schrijft: 3) »ln

»de Voer-stadt aen de Buyten Watersloot of de

»Gaech, omtrent daer de tweede Brugh leydt aen

»de Zuyt-zijde pleech een capel te staen S. Cornelis

»toe-geheylicht, die de Stadt op haere eygen grondt

1) Aldus naar van Bleyswijck t. a. p. blz. 296— 297. De brief is

thans nog in het stads-archief aanwezig, blijkens Mr. J. Souten-

dam Inventaris der Charters en Privilegiën, berustende op het

archief der gemeente Delft (1246— 1599) Delft 1860 blz. 14.

2) In de nederduitsche talen is hor7i overgegaan tot de betee-

kenis kant, hoek. Vergelijk egge, dat insgelijks de beteekenissen

scherpe of spitse punt en hoek vereenigt. Aldus Verdam : MiJdel-

nederlandsch Woordenboek UI, kol. 599.

3) Bcschrijv. v. D. I blz. 296,
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»ende Erve heeft doen Funderen ende op-bouwen, niits-

»gaders met eenighe Capelrj^e ofte prebende begif-

»tigt, ten dienste van de daer omtrent gelegen Huysen

»en het naburige gehucht den Hoorns. De uitdruk-

kingen der beide aktestukken van 1416 en 1555 pleiten

tegen eenen afstand van een half uur, waarop Dijks-

hoorn van de stad gelegen is; en vooral de omstan-

digheid, dat met den stedebrand van 1536 kapel en

huis van het vuur geleden hebben, al zijn ze niet

geheel verbrand, spreekt niet minder daartegen; maar

altijd blijft het dan toch zeer bevreemden dat de plaats-

bepaling ïop Dijkshoorn « en »op den Hoorn* in zwang is.

kunnen geraken, tenzij men aanneme dat heel de

weg, van de bebouwde kom van Delft af tot aan den

Hoorn, dezen naam gedragen heeft. Ik had gehoopt,

dat het Delfsche archief in het bezit mocht zijn van

Jacob van Deventers » platte grond «, doch de ge-

meente-archivaris Dr. Bouricius heeft op mijne aan-

vraag welwillend bericht, dat van Deventer's kaart te

Madrid berust, en dat ook een e ten archieve wel aan-

wezige kaart die »we3'nich' dagen na den Brandt

»heel naukeurigh gemaeckt« i) is, geen namen aan-

geeft, doch alleen aan het eind der bebouwde Buiten-

watersloot (zuidzijde) een gebouwtje vertoont dat, met

de lange zijde evenwijdig aan de vaart, een kerk-

achtig uiterlijk heeft.

De archiefstukken, die mij voor dit opstel ten dienste

stonden, werden aangetroffen onder eene verzameling

van bescheiden die blijkbaar na de Hervorming uit de

archieven der S. Hippolytus- en S. Ursula-kerken te

Delft werd bijeengebracht, en die hoofdzakelijk uit

stukken bestaat welke het geldelijk beheer dier kerken

1) Van Bleyswijck I blz. 297.
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betroffen, zooals Registers van ontvangst en uitgaaf,

lijsten van landhuren en renten enz., toebehoorend

aan kerken, kapellen, getijden, memoriën en gilden.

Het zal niet ondienstig zijn, de boeketi er van kortelij

k

te beschrijven. Deze zijn alle afkomstig van de S. Hippo-

lytuskerk of Oude-kerk, onder wier patronaat de kapel

behoorde. De oudste aanteekeningen worden gevonden

in een boekje i) dat buiten op den titel draagt: Dü is

een boeck van alsidcke Renteji als die caepclle up

dickshoeren heeft, terwijl de allereerste aanteekening

daarvan luidt: Item dit sijen alle sulke rentest als ons

lieve vroen op die horen heft ende daer hriefvcn sijen.

Een tiücede boekje '-) is buitenop betiteld met:

Item dit is dat reg i/ster van ojiser lieve vroii op

dijckhoren, en de binnentitel luidt: Item dat stjn

alsulke renten als die cappelle op die horen jaerlycx

inconit. Beide boekjes bevatten eigenlijk slechts losse

aanteekeningen.

Een derde boek is het eigenlijk ambtelijke Rekening-

boek ^) van rentmeester en kerkmeesters' en begint:

Rekeninghe van de renten van Sinfe Cornelis cap-

pelle biiijten Delff anno xv^xxxvj \\^}^b'\ beginnende

meij an7io xxxvj tot meij a7i?io xxxvij toe gedaen bij

Pan van Bleijswick Evertsz. priester % Het loopt ge-

regeld door tot aan 1572, en is vervat in quaterntjes,

die de goedgekeurde afrekeningen bevatten, en die

eerst na 1605, met andere dergelijke van ander en

later, protestantsch, beheer der oude kerk, in één band

1) Tegenwoordig archiefnunimer 21.

*) Archiefnummer 22.

') Archiefnunimer 45 ter.

*) Na de rekening van 1536 is die van 1535 verkeerd inge-

naaid; zoodat het boek eigenlijk met 1535 begint.
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vereenigd zijn. Het laatste quaterntje namelijk heeft

tot opschrift : Uutgee/f van xvcgen der kerckcn en be-

gint: Dcse Rek. syn bi de Rentmeester ende Kerk-

meesters overgelevert op xvj december i6o^.

Een vierde boek ^) is het groote Rekeningboek der

Oude-kerk en vangt aldus aan : Den ontfarik ; ende

begynt van Martini 2) a?ino xv^ vyff ende veertich.

De ontvangsten loopen tot op bladz. cxliij (143). Het

tweede gedeelte van het boek bevat, met nieuwe

bladcijfers van i— 235 ook den »Uytgeef« die echter

al op blz. 142 verso van het eerste gedeelte de ver-

schillende hoofden der uitgaaf vermeldt. Ook de

Ontfanck begint met zulk eene vermelding, maar

deze eerste bladen zijn door waterschade voor

het grootste gedeelte vergaan. Ook heeft het boek

zijn band verloren, doch is voor het overige nog on-

geschonden. De laatste posten zijn van 1572.

Een vijfde boek 3) eindelijk is aangelegd na de

Hervorming en heeft tot titel : Renten ende Landen tot

Del/f. Daer ontfajtger van is Borger J. Blocq. De

oudste aanteekeningen zijn van 1578 en de jongste

van 1629; en het boek geeft op blz. 129— 31 verso

te lezen: j>Ontfanc van Losrenten Loecomende Sinte

»Cornelis Capelle en Sinte Cornelis Gilde«, waarbij

hier en daer de aanteekening: »Offgelost ende ver-

antwoort«.

Dat in de drie laatstgenoemde boeken de rekenin-

gen na de Hervorming zijn voortgezet geeft, in ver-

band met den genoemden rentmeester, verklaring, hoe

die rentenboeken met andere stukken uit de archieven

der twee kerken in particulier bezit zijn geraakt. Rent-

1) Archiefuumnier 4.

*) S. Maartcnsdag 11 November.

') Archiefuiimmer 45.
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meester Blocq zal alles, wat van renten en huren ge-

waagde, voor het gemak van zijn beheer naar huis

hebben doen komen. En zoo zijn die archieven in

private handen gebleven, totdat ze aan het Bisschop-

pelijk Museum te Haarlem zijn vermaakt i).

Mijne bronnen bestaan dus haast uitsluitend in

aanteekeningen over ontvangsten en uitgaven. Belang-

wekkende voorvallen zal ik alzoo niet te beschrijven

hebben. Toch vond ik nog genoeg wetenswaardigs

over de lotgevallen der kapel ; en het is gewis niet

onbelangrijk dat die vijf boeken van ontvangst en

uitgaaf ons in staat stellen een blik te slaan in de

wijze waarop het beheer gevoerd werd, een beheer

waarbij meermalen bijzondere regeling der administra-

tie werd aangebracht.

Uit de omstandigheid dat het ambtelijke Rekening-

boek 2) met het jaar 1536 (1535), het jaar van den

stcdebrand, begint, is reeds afgeleid ^), dat de rekenin-

gen der vroegere jaren in den brand zullen zijn om-

gekomen. En daarvoor bestaat inderdaad veel waar-

schijnlijkheid; immers de twee oudere boekjes ^) zijn

zeer onvolledig. En deze onvolledigheid kan zelfs, in

verband met het feit, dat ze behouden bleven, hier-

door verklaard worden, dat het boekjes waren die de

kapelmeesters te huis onder zich hadden. Het aanzien

en de inrichting der boekjes bevestigt dat vermoeden.

Zoo begint het eerste, N. 21, aldus

:

»De pastoor van t Wout heeft op die cappelle van

»Dyckshoeren jaers viij groet alsoe hij seijt. Item

»betaelt bij mijn Jan Ileynricksz caepellemeester die

') Vergelijk verder Bijdr. v. H. D. XXII, blz. 390—391.

-) Het bovengenoemde 3de Archiefnummer 45 ter.

3) Bijdr. V. H. XXIV, blz. 290.

•i) Boven als i en 2 aangeduid. Archiefnummers 21 en 22.
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*pasther van 't Wout by handen Jan Ariaensz coster

»van 'tWoutxvc ende ixendcxendexj daeric quyttansy

»of hcbbe. Dit is gheschyet den derden dacht in Junio.«

Dan volgen hier en daar losse aanteekenin^'-en over

betaalde pacht van 1508, 1518, van renten over 15 10,

1509, 15 14, 15 12 — 16. Op bladz. 7 de aanteekening

:

»Item. Wy coppellemeesters van onser lyf vrovsr op

»Dyckhoeren als Huch Wijllems, Pieter Claesz. ende

»Isbrant Tobben ende Jan Pietersz. Vroegen kennen

»dat Aerije Aerentz in Popsou heeft huer ant lant dat

»hy van Ryke Pier ghehat heeft noch twije jaer huer

»after meij naest comende anno xvc ende xx«.

De drie laatste bladzijden vermelden ontvangene

huren van de jaren 15 15, 1508, 15 14— 16; de aller-

laatste spreekt van honoraria voor IL Missen betaald

aan de priesters Heer Willem. Jansz Vlasman in 15 10,

aan Heer Jochem in 151 1, en aan Mr.JoestPynsen in

15 15, -16 en —17, bij welken laatste nog gezegd

wordt: »mit den ander pryester die mee in dit jaer

»ghedyent beeft van xvc ende xv daer dat jaer of

uytghynek martynus a° xv'^ ende xv«. Men ziet, alles is

vrij slordig en ongeregeld ingeschreven. Het tweede

boekje i) is al weinig minder ordelijk. De eerste vier

bladzijden vermelden pachten, waarbij het jaar 153

1

wordt genoemd. Op blz. 4 verso de aanteekening:

»Item Heer Jaji Vet geeft die capelle viij pont hollants

»sjaers ende verschijnt den xx^ dach van Mart. Item

>dese renten voorz. heeft Heer Jan betaelt ij jaer

»ende zyn ofgerekent van die myssen die Heer Jan

»gedaen heeft«. Nog volgen op blz. 5— 8 aanteekeningen

over ontvangen huren en van uitgaven door elkander.

Onder de laatste zijn er van kosten van leidekken, zand-

1) Arcliiefnummer 22.
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storten en andere herstellingen, van kaarsen vermaken

»tot dije cappelle behoef«, alsmede van honoraria aan

priesters betaald, die echter niet met name genoemd

worden. Dit alles loopt over 1552—53. Van g verso

tot 26 zijn de bladen leeg, behalve 24 verso, waarop

zeer merkwaardige aanteekeningen over de kosten van

een ^bcelt van onse lyeven Vroit in de Sonne« , doch

dit blijve lot latere behandeling hier onbesproken. De

bladzijden 26-28 handelen dan weer over afrekeningen

met den reeds genoemden priester Heer /an Vet,

tijdens de jaren 1520-32. Op bladz. 29 vernemen we

van eenc regeling die in 1559 »op S. Martens dach«

door de burgemeesters gemaakt is, doch waarvan we

de behandeling het best tot later zullen uitstellen.

We moeten namelijk thans onze aandacht wijden

aan het derde Rekeningboek i). Zooals reeds gezegd

is 2), vangt dit aan met het jaar 1535; maar als men

goed toeziet bevindt men, dat de eerste rekeningen

van 1535— 45 alle door dezelfde drie \w-Ax\x\cn: Jacob

Oem Jacopsz, Zasbout Cornelisz, en Quirïjn . . . ^) op

den II Februari 15-/J onderteekend zijn met de for-

mule: »Deese rekeninghe gehoert, gepreesen ende be-

»taelt den xju Februari a° xvc xlv stilo com. Holland « 4).

Eerst achter de rekening over 1545 zelve staat als

volgt: »Deze Rekeninge is gehoert en gesloten in der

»kerken camer den xxvij Martii a° xlvij naer 't scriven

»der stede van Delft, des t'oerconde by ons Kerck-

» meesters onderteijkent Jacob Oem Jacopsz, Zasbout

1) Archiefuummer 45 ter.

") Boven blz. 373,

') Er volgt een mono<j;ram dat niet te ontcijferen is

*j Bladz. 36 verso.
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>Corrielisz«. Het begin van dit rekenboek is dus eene

samenvoeging van oude rekeningen, maar die men om
een geregeld boekhouden te beginnen nog weer heeft

opgenomen en waardoor men dus de eerste jaren na

den brand bij elkander heeft afgedaan. En nu staat er

dan ook zeer opmerkelijk in de eerstvolgende rekening

over 1546 het volgende ingevoegd ')

:

MEMORYE.

sitem deu xxviijn November ao xvc xlvj hebben Willem Pietersz

ende Simon Floris^ van de Hoeren gelost in handen der kerck-

meesters van d'oude kercke een losrente van v pont Hollands

s'jaers spreeckende up die cappelle van de hoeren den penninck

sesthien verschijnend den xxiiij September, d'oude kercke ange-

comen van Zynte Cornelis cappelle by den vermaerden brant,

comt betaelt voer 't hoeft geldt thyen pont gh. ende van ver-

schenen ende verloopeu rente xiiij sch. viij gb : als blijckt bij

quitancie den voirs. Willem ende Simon gegeven b}- handen der

kerkmeesteren der voirs. kercke».

En twee bladzijden verder volgt eene tweede aan-

teekening.

»Iteni den xxviijn November aoxvc xlvj hebben Willem Pietersz

ende Simon Florysz van de Hoeren gelost in handen de kerck-

meesters van d'oude kercke dit voer gesch. up de landt rente

van Synte Cornelis coppelle, ergo hyer doorslaegen».

Door deze tweede aanteekening zijn twee schuine

elkaar kruisende streepen gehaald -). Doch de twee aan-

teekeningen behooren duidelijk bijeen.

Uit alles blijkt, dat er in 1545 eene flinke regeling in

het beheer is gemaakt en het verdient daarom de

aandacht, dat ook het groote Rekenboek ^) der Oude

kerk, eveneens begint met 1545: S. Maartensdag.

1) Bladz. 40 verso.

2) Verdam, Middeln. Wrdh. dl. W: Doreslaen = kruisen, door-

snijden, kol. 241.

3) Door mij als het vierde aangeduid, Archiefuummer 4.
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Er verschijnen ook sedert datzelfde jaar afzonderlijke

posten van een S. Cornelis-gilde, doch die zich be-

palen tot renten en pachten.

Al aanstonds trekken in de rekening van 1536

posten de aandacht, die in verband staan met den

stadsbrand. Zoo bij de ontvangsten: » Griet den Harst,

»van de huijshuijer niet want 't huijs is verbrant naest

»die coppelle. — Duijst Heijnricxz van de huijer van

»den tuijn after die cappelle niet, want den tuijn ver-

»brant is<. Bij de uitgaven : »Item gegeven Gerrit den

» Harst voer negen wageschotten thien st. iiij gr. om
>die doer van den tuijn daermede te maecken iiij «;

»ij st viij d. — Item %o.'g. Wolfert timmerman van de

»doer met die heijmelicheijt te maecken thien st. . .

»comt iiij ffi. — Item ^Q%. Maertijn Vinck van de doeren

»te stoppen in de coppelle met die heijmelicheijt te

» metselen met twee pijpen xvj st comt xxj sch. iij d. —
»Item ^Q%. V gr. van de steen scoen te maecken iij

»sch. iiij d.«

De schade van den brand was alzoo niet van dien

aard dat er geen herstellen meer aan was. Het huis

iniusschen blijft op de volgende rekeningen tot in

1542 voorkomen als verbrand met een »Ergo van de

»huijer niet« maar verdwijnt in de volgende jaren ge-

heel. Van den tuin staat in de Rekening van 1538: ')

»Den thuijn after die coppelle is verhuyrt voor viij gl.

»'sjaers daer Meij a° xxxix 't eerste ontfang off wesen

»sal, ergo hier niet op dese tijt«. Hij bracht echter in

het jaar 1539-42 maar drie pond vier sch. op, totdat

er in 1543-44 verklaard wordt: »leijt desolaet, ergo

»gheen ontfang «, waarna er van tuinhuur nooit meer

iets vernomen wordt.

l) Rekenb. N. 45 ter I)lz. 8.
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De kapel echter bleef nog wel degelijk in gebruik

blijkens de posten van het jaar 1538: i) >Item geg.

>van de straet te maecken voer de coppelle ix st., van

>arbeyt xij p. viij d. Van ij tonnen straetsteen viij p.<

En in 1542 worden vele uitgaven aan hout vermeld

voor het maken der »platinghe« 2). Voorts vindt men

tusschen de jaren 1553—58 verschillende posten, die

voor een herstel van den kerkdienst in de kapel

spreken 3). Ik xvil ze ter besparing van plaats slechts

kort aangeven. Anno 1553 van »caersen te vormen,

«

of »caerssen te vermaecken tot die coppelle behoef « —
a° 1554 en 1555 »van bijer ende van cost doe men
>die cormesmijs (Mis van kerkwijding) deede ;« —
a° 1555 »van die cron [kroon] te maeken ende dije

«caerssen ende van dije callaers [kandelaars] ende van

»dije keetel te lappen ende dije raep [reep] aen dije

»cloc te doen; — van die pyp daer dije scoot *) in

»gaet van die buijten doer;« — van tegelen ende

»van arrebeijt;« — »van twe bancken te maken ende

»dije plat3'n te maeken ende op te delven, ende weder

»toe te stampen ende voert meer an der reperacij dije

»aen dije coppelle gemaect is;« — a° 1558 ivan glaesen

»te repereren«. Van Bleijswijck 5) schreef dus wel wat

al te vlug van de kapel: »schijnt niet weder opge-

»bouwt te zijn«,

Vooral komen hier in aanmerking de posten van

honoraria die voor H. Alissen aan priesters betaald

zijn, zooals de volgende: <^) j-Item den prijester van

1) Ibid. blz. S verso.

2) Schoeiing aan den waterkant. Verdaan VI, kol. 432.

3) Rekeuboekje N. 22, blz. 5— S.

4) Verdam VII, kol. 686 y>Schot: als middel tot afsluiting,

zoowel grendel als houten schot*.

5) Beschrijv. v. Delft I, blz. 297.

6) Archiefnunimer 22, blz, 5—8.
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»die mijssen te doen V pont van dat jaer van drije

»ende vijftijch«. Desgelijks in 1554 en 1555. — >Item

»Heer Jan van dye mijssen te doen van Mei tot

»Aldreheylygen v pont int jaer vj ende vijftijch.«

Eveneens in 1557. Anno 1559. »Betaelt bi Adriaen

»Jacopsz 'tgene dat den priesters ende clerrieken ver-

» teert hadden op de kermisse a° lix nae ouder ge-

»vvoente; comt ij guld ij st.« i). »Betaelt den pastoir

»tot Scijpluyde als reste van zijn dienste van a° Iviij

»de som van xxiji^ st. Betaelt denselfden over een

>jaer van de dienste als ter weeck een misse, by hem

»gedaen myts leverende broot ende wijn ende de die-

»nair, verschenen in Martio a° lix stilo curiae hollan-

»diae vj gulden xv st.<r — » Betaelt den fratrikens

»bijnnen Delft die de kermis-mijsse gesongen hebben

»elx 1^ st. = vy^ st. — Desgelijks in 1 561 en a° 1564

» Betaelt xj fratres die de hoochmisse songen xj groot.

» Betaelt voer 't kermismael a° Ixiiij xxvj st. — Betaelt

»den pastoir een pond dat is van a" lix als reste ende

>x pond de a° lx.« — Betaelt Heer Harmen pastoir

»van Scypluyden voor een jair van zyn dienste ver-

»schenen in Maert a'' Ixiij, comt vij gl. x st.« —
» Betaelt dat a° Ixiij by den pastoir ende sangers ver-

» teert was op de kermisse een xxxviji^^ st. Hier wort

>geseyt de pastoir ongewoen te zyn omme te ker-

>misse een maeltyt te hebben*; en zoo verder, zonder

naam des pastoors, zijne honoraria over de jaren

1564— 67. Zelfs is er nog van het jaar 1568 in het

1) Vlak hiervoor staat de aauteekeuiug »Het is altijd kermisse in

»de capelle op dyckhoerue Sonnendaclis uae oude kerrix kermisse

»bynnen Delft. Dat is de auderde Soniiendach nae ouse Lieve

«vrouwen geboerte in September want d'eerste Sonneudach ist

ikerniis in de oude kercke tot Delft«. Archiefuummer 22, blz. 30

verso en 31.
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» Register* -boekje (Archiefnummer 22) een eigenhandig

kwijtbriefje aangetroffen, op den 14" October gegeven

door Harman Reijersz van Amersfoort cureit van

Sciplueden, waarbij hij bekent 814 Rijnsche gulden

ontvangen te hebben voor dienst door hem gedaan in de

Hoorndyksche kapel.

Merkwaardige posten betreffende kerkgerei zijn nog

de volgende i)
; »Van laeken die gardinen mede te

* lappen iiij st. — Van de gardinen te verwen lecken -)

»endc parssen xj st. - Van de capelle schoen te maec-

»ken op de kermisse ij st. — Van 't vermaecken ende

» verstellen mijts het canefas van de mantelen van onse

»liever vrouwen xiij st. - Betaelt van te maecken den

»coperen croen ende monstrantie iiij st.« - » Gegeven

»in handen van Adriaen Jacopsz ende Jan Pieterssen

*Bruyss .... 3) omme te coepen een antipendium ende

»anders tot der capelle dienende de somme van iij

» gulden X st.«

Aan het eind van het boekje 4) eene aanteekening

over den bouw van een torentje, zonder vermelding

van jaartal; doch door vergelijking met eene andere

aanteekening in het boek [blz. 28] van het jaar 1532

mogen we om overeenkomst in. schrijfhand den bouw

op ongeveer denzelfden tijd stellen.

>Item daer is besproken tot dat toergen te maken bij der doet

»van Aeclite Neel S3-mousz wijf totten testemeiit saelger gedach-

»ten X |g hollans ende betaelt bij mij Pieter Claes.«

1) Archiefnumnier 22 blz. 31.

'•^) Lecken = licken, gladniaken. Verdam IV, kol. 646.

3) De naam verder onleesbaar.

^) Archiefnnnimer 22 blz. 39 verse en 40.
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alsulke oucosten als au dat toergeu ge-sitem. Dijt sijn

»gaen sijn«.

An baest ^) eade drae iij'/2 gl-

Aus stijen hendomens *J xiij st.

An tras xix st.

An kalck ix st. i oertgen

An de appel xvij st.

Ant crus üj ® hoU.

An loet op den appel x^ d.

An een kassedonij 3) i gl.

Van dat haengen [haantje] xij st

't haengen te sc3-lderen xij st.

Jan Lowerytz xiiij st.

Syn opperman v st.

Eindelijk nog- merkwaardiger voor de kunstgeschie-

denis zijn der uitgaven voor een zoogenaamd beeld

van *0. L. Vrouiv in de Zo^u. Een jaartal ontbreekt

ook hier; doch een drietal bladzijden later komt een-

zelfde schrijfhand voor uit de jaren 1520-25, die ons

recht geeft, om het beeld op ongeveer dienzelfden tijd

te plaatsen. (Archiefnummer 22 blz. 24 verso en 26 verso.)

Item 't beelt van ouse lyeve vrou in de Soune heeft gecost:

Jan Coppen metselaer xiiij st.

Sijn opperman vj st.

Twije leydekkers een dach xijst.

Den opperman v gl.

Acht pannen op de vorst ij st.

An leijnaghelen iiij gl.

Oncosten van de steygeren

te maken ende of te bre-

ken ende Gherijt Jansz

ghewrocht vij st.

An de coppelle te vegen

ende te wijtten vij st.

Raert Aryaens heeft gehadt

van snyten van 't beelt voors.

6 H. gh.

Rippert heeft gehadt van

't beelt te stofferen 6 H. gl.

't Saey van 't tabernakel

VI Rh. guld.

't houtvsrerk van 't taberna-

kel heeft gecost iijRh. guld.

Noch van die fraeyntz [franje]

ende gerdyne te maken fsa-

men iij Rh. guld.

Noch van 't yser daer 't

beelt an haut xv st.

Noch van 't hangen smier

ende andere oncosten xv st.

Facit xij ffi ..... gl.

Zooals boven werd aangetoond is er ten jarc 1545

eene regeling van beheer tot stand gebracht, waarvan

1) Baest = Bast. »Het van boomschors vervaardigde totr.o Kil.

•ifimis resti's^. (Verdam I kol. 591).

2) Eene steensoort? De letters zijn volkomen duidelijk.

») Cassidone. Henamiug van een edelen steen. Van Fr. CVrMz-

doine. Hetzelfde als Calccdonc. (Verdam lU. kol. 12 17).
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het meergenoemde derde Rekenboek i) getuigenis

geeft. Maar tien jaren daarna kwam eene bisschop-

pelijke beschikking van 11 Juü 1,555 nogmaals orde op

de zaken stellen. De brief van Georgius van Egmond,

bisschop van Utrecht, is nog in het oorspronkelijk

en in afschrift onder de Delftsche archiefstukken aan-

wezig 2). De bisschoppelijke regeling had een twee-

voudigen grond, vooreerst in de geringheid der in-

komsten van het officie der kapel: (»Cum igitur officii

>ecclesiastici capellae S. Cornelii sitae prope et extra

»muros oppidi Delfensis ac officii subcustodiae seu

»submatriculariae veteris ecclesiae parochialis sancti

»Ypoliti oppidi praedicti ad praesens redditus et pro-

ï'Ventus annui adeo sint tenues et exiles ut quodlibet

^officium suum respective rectorem et possessorem

shoneste nequeat alere et intertinere«) ; en ten andere

in de schade welke kapel en bijbehoorend huis door

den brand van 1536 geleden hadden. («Et quia sicuti

»ex relatu fide dignorum virorum intelleximus, dicti

» officii capellae sancti Cornelii in exustione oppidi

»Delffensis praefati per certae domus eidem officio

*spectantis et dictae capellae combustionem bona et

»proventus annui multum sint diminuta oneraque

ïduarum missarum hebdomalium eidem officio incum-

»bentia redditibus et proventibus dicti officii ex eo

»facta sint multum inequalia et imparia«).

Om de eerste reden werd het officie der St. Cornelis-

kapel met dat van het onder-kosterschap (door een

priester bekleed) der Oude-kerk, hetwelk eveneens

al te geringe inkomsten had, tot één officie vereen igd,

') Archiefuummer 45 ter.

2) Archiefnummer 57. Perkanieut, zegel verloren. Notarieel af-

schrift op papier van 1569. liet stuk werd reeds door pastoor van

Berckel overgedrukt in de Bijdr. v. II. D. XXIV blz. 289—90.



305

zoodat beide officies voortaan door den éénen onder-

koster zouden worden waargenomen : (»decernentes,

»quod officium divinum ac onera eidem officio capellae

»sancti Cornelii ex fundatione incumbentia perpetuis

» ex inde temporibus ibidem fieri ac celebrari ac dicta

»duo officia pro uno officio ecclesiastico reputari et

»per subcustodem pro tempore deserviri debeant*).

Om de tweede reden werd de last van twee weke-

lijksche missen die op het St, Cornelis-officie rustten

tot slechts ééne H. Mis teruggebracht, die voortaan

door denzelfden onderkoster in de parochiekerk moest

worden opgedragen: (»easdem duas missas hebdoma-

» dales ad unam perpetuam missam hebdomadalem per

»dictum subcustodem pro tempore in saepedicta paro-

«chiali ecclesia celebrandam moderandas et reducendas

»duximus«).

Deze bisschoppelijke beschikking moet intusschen

alreeds enkele jaren te voren in de pen zijn ge-

weest; wat wel hieruit blijkt, dat reeds de rekening

over 1552, die op 27 Maart 1554 »communi stilo«

werd goedgekeurd, in het boek verschijnt als >Reke-

»ninghe van de renten van S. Cornelis Cappelle met

>Sinte Cornelis gilde <., maar nu al met de toevoe-

ging: >in de ouwe kerk«.

Van het officie van St. Cornelis had nu voortaan

de Oude-kerk het beheer, waarvan Rekenboek N. 43 ter

de verantwoording inhoudt. De inkomsten bedroegen

jaarlijks tusschen de 40 of 50 ponden. De uitgaven

waren weinig meer dan een klein bedrag van thijns

[cijns] »op 't huijs ten dorp«, waarbij dan nog kwam
de 2oste penning van de ontvangst voor den rent-

meester, zoodat de rekeningen gewoonlijk sloten met

een »meer ontfangen dan uijtgegeven«. Enkele malen

echter is het anders, wanneer namelijk eene bijzondere
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uitkeering aan de kerkmeesters gedaan wordt, zooals

bijv. in 1560 1), wanneer op den 7 Deo. in handen

van kerkmeesters betaald wordt de som van 48 ponden

»blyckende bij de recepisse hier overgeleyt*, zoodat

bij een ontvangst van 51 pond 3 schellingen van

veertig grooten vlaamsch, en eene uitgaaf van 50 pond

12 sch. 4 d. niet meer overbleef dan 10 schellingen 7 d.

Zelfs deden de Kapelmeesters in 1563 2) eene uitkee-

ring van 32 »conincx dalersc, zoodat de rekening bij

eene ontvangst van 50 pond 8 schellingen en eene

uitgaaf van 58 pond 11 schell. meldt: »'T ontfang met

»den uutgeeff te samen vereffent comt meer uutge-

» geven als ontfangen die somme van acht ponden

»drie scel. vij d.« Toch lezen we: »Dese rekeninghe

»gehoirt, geslooten ende betaelt den xxvij van Decem-

»bris aP xvc Ixv, in oirconden. Sasbout Cornelisz, P. van

» Opmeer, Jan Jansz Zasbout«. De kerkmeesters konden

met dat nadeelig slot best vrede nemen. Overigens

geven de afrekeningen van het officieele rekenboek

N. 45 ter geen opmerkenswaardige posten te lezen.

De kapel was volgens de grafelijke oorkonde van

20 Augustus 141 6 gesticht »in die eere Goeds stjjire

>ghehenedijder moeder 3) ende des heyligen martelaers

>Sinte CorneHs«. Ik meen nu in de twee oudst aan-

gelegde rekenboeken (Archiefnummers 21 en 22) het

bewijs te vinden, dat er in de kapel van den Hoorn

ook een meer bijzonder officie ter eere van Onze Lieve

Vrouw moet hebben bestaan, aan een eigen altaar

denkelijk, en dat dit officie ook na de regelingen

*) Black. 108 verso.

2) Bladz. 126 verso.

3) De onderlijning van mij.
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van 1545 en 1555, naast dat van S. Cornelis, hetwelk

onder het beheer der oude kerk was gaan behooren,

aan den Hoorn is blijven bestaan onder beheer van

eigen kapelmeesters. Beide boekjes, die al aanteeke-

ningen bevatten uit de jaren 1508— 153 1, spreken

namelijk meer uitdrukkelijk over » renten als ofis lieve

•»vroen op die horeft heft*, of van »regijster van

^07iser liever vron op dyckhoreiKs-, en we lezen: »wij

coppellemeesters van onser lijff vroiv op dyckhocren^.

Nu zal de lezer zich herinneren, dat boven i) geble-

ken is hoe slordig vaak en onordelijk de posten zijn

aangebracht. Ook het schrift verraadt menigmaal on-

geoefende handen. Doch in het boekje (Arch. N. 22)

komt op bladz, 29 op eens verandering. Daar ver-

schijnt eene aanteekening die ons leert, dat op

St. Martensdag 1559 door niemand minder dan de

Burgemeesters van Delft orde op de zaken is ge-

steld 2) door aanstelling van drie kerkmeesters, opma-

king van een Inventaris van land en renten, waarna

de posten van ontvangst en uitgaaf geregeld gaan

doorloopen om een eind te nemen in 1568.

Ao xvc lix op synte marlens dach zijn gemaeckt by de burge-

meesters der slede van Delft tot capelmeester van onse Lieve

Vrouwen capelle op de Hoorn Adriaen Jacopsz, Jan Pietersz

beyde woenende op de Hoorn ende Pieter van Opmeer woenende

tot Delft die wekken te samen vergaert zijnde op den x" Martij

ao lx stilo communi ten huysen van Jan Pietersz voiru. omme te

minestrizeeren die goeden van de voirn. capelle onder wekken sy

1) Bladz. 375—77.
2) Voor het meêzeggenschap der Stedelijke regeering pleit

ook, dat het kwiitbriefje door den pastoor van Schipluiden ge-

geven op 14 October 1568 voor ontvangen honoraria van gedane

H.H. Missen, aldus aanvangt: »Ontfangen van den Eersame

»Lanibrecht Michielsz scepen der stede van Delff als adniiuistracie

hebbende van die hoorendixe cappelle buiten Delif' enz.
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bevonden hebben lbo behoirendeu de capelle dese percelen

hiernae volgende

Lant

In den eersten vüj bont lants gelegen in 't ambacht van

Wateringen ende wort gebruyckt bij de erfgenamen van Engel

Hnybrechtz tot Wateringen, enz.

Noch ueghen bont booflants gelegen in Papsou ende wort

gebruyckt by Heyndrick Cornelis zoon woenende in Papsou enz.

Ewijghe rente

Item een ewige rente van xv stuvers tsjaers versekert op

ander half margen lants gelegen in Wout Harnas, enz.

Noch een los rente van xxx st. tsjaers versekert op de woo-

ninghe van Pieter Pieterss op de Zouteveen, enz.

Noch zeekere brief copie ende quitancie van Heer Jan Vet

ende denckt ons te zyn slapers *) alzoo zyn huys op de Water-

sloot by de capelmeesters vercooft is over lange jairen.

Noch bevonden in gelde de somme van xvij st.

Noch wort bevonden dat Aelewijn Cornelisz onder hem gehadt

heeft in geld de capelle thoebehoerende de somme van xxxv

Rj-nsche guldens dair syn nazaet Jan Dammasz voir utreycken

sal een jaerlixe losreute van ij h. guldens v stuvers verschyneude

den lo Martij ao xvc een ende sestich 't eerste verschynjair, hoewel

hy tselfde alsnu messaecht ') eude niet en wyl geven. Hiervan is

scepen keunisse, ons wort van den ontfanger pro parte hier after

xl gulden ingebracht als eens xx ende eens noch xx gulden.

Noch wort bevonden by oude quitancie dat die capelle uut

plach te reycken de pastorie op 't Wout vyf schellingen holl.

tjaerlix versch3-nende Lamberti 3). Te vragen, hoe die pastorie

dair an comt ende uut wat oersaecke want hetselfde gheen re-

demptiegelt kan zijn mijts die capelle leyt onder d"oude kerck

ende men dair gheen dooden begraeft ofte sacramenten admi-

nistreert.

Er werden dus hier maatregelen genomen om een

geregeld beheer te vestigen. Op de volgende acht

bladzijden volgen nu posten van ontvangst en uit-

gaaf tot in 1568. Ik heb daaruit boven ^) bewezen

1) ]\'rdam VII, kol. 1236, Slaper: een schuldbrief of rente-

brief die zijne kracht verloren heeft, meestal omdat er niet tijdig

mee gevorderd is.

^ Tegenspreekt, loochent.

3) Op S. Lanibertsdag.

*) Bladz. 380- 82.
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dat de kapel aan den Hoorn ook na 1535 en 1555 in

gebruik is gebleven. De pastoors van Schipluiden

kwamen eens ter week aan den Hoorn de H, Mis

opdragen, maar duidelijk was de kapel, vooral sedert

1555 meer bijzonder de Lieve Vrouwe-kapel, al bleef de

naam van S. Cornelis-kapel die van den volksmond.

Dat de geldelijke toestand der O. L. Vrouwe-kapel

aan den Hoorn \'óór de regeling van 1559 inderdaad

voorziening behoefde, blijkt al uit eene aanteekening i):

»Gerekent dye copperlemeesters gegen malcander

»Ar3'aen Jacopsz ende Alewijn Cornelisz in 't jaer

>vij ende 1 (1557) opten vierden dach van April, ende

»blijft die coppelle sculd3xh iij pont<, gelijk ook uit

eene tweede van dienzelfden tijd 2): »Item Allaert

> Cornelisz heeft ontfangen van die coppelmeesters van

»die Hoeren vij pont groet vlaems ende dat van leent-

»gelt, daer heeft Aelewyn in verleit 3) vij groet. « Erger

echter lijkt het, dat ook de regeling van 1559 nog

niet afdoende schijnt geweest te zijn; althans het klinkt

een weinig verdacht, dat we op het jaar 1 561 den post

vinden ^): » Ontfangen van den pastoir op 't Wout tot

»een aelmisse vij 14 stuivers* Doch moeilijker nog

wordt het ons aan een gunstigen toestand te den-

ken, als we lezen ^) dat de kapelmeesters met het

betalen van renten aan dienzelfden pastoor in 1562

nog drie jaren ten achter waren: iBetaelt Mr. Pieter

»Bel als pastoor van 't Wout over iiij jacren renten

stsjaers v schill. holl. ende alsoe hij op de capelle

»spreeckende heeft verschenen annis lix, lx, Ixj ende

1) Archiefnummer 22 blz. 7.

-) Ibid. blz. 40 verso.

3) Te leen gegeven, van verliden Verdam, VIII, 2032.

^) Ibid. blz. 32.

ó) Ibid. blz. 31 verso.
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*lxij, coemt xv schill.* Ook krcei,'- men met onwillige

betalers te doen. Te Haarlem was er zekere Jacob

Jansz 1) die sedert 1553 jaarlijks eene landrente be-

taalde van XX schell., op zijn tuin gevestigd, maar

met Mei 1563 ^) moesten de kapelmeesters zich met

15 schellingen tevreden stellen, en in 1565 ^) luidt de

verrassende post: >Jacob Jansz van Haerlem op syn

»thuyn verscijnende Mey xv se, hij seyt wijst mijn

ï-den thuyn, ergo hier niet« 4)

Maar het behoeft ons niet te verwonderen; de tijden

waren ongunstig geworden; geloof en godsvrucht

hadden gewis ook hier geleden, en de kapel moet in

verval zijn geraakt. Van den tuin achter de kapel

wordt, zooals boven ^) reeds vermeld is, sedert 1544

niets meer vernomen, totdat op het jaar 1557 gezegd

wordt *') dat aan Pieter Florisz, van twee >dachliuyren

» gewrocht aen de tuin van S. Cornelis Capelle 2 schel-

klingen twee stuiver betaeld werd«. Toch heb ik in

geen der boeken inkomsten van tuinhuur kunnen

ontdekken, tenzij op 't laatst, gelijk aanstonds blijken

zal. Het erf schijnt dus wel »desolaet« te zijn blijven

liggen geheel of gedeeltelijk; doch het heeft daar-

door, als men van Bleyswijck gelooven moet '') nog

een droeve nageschiedenis gekregen. Het zou namelijk

in 1 566 de plaats zijn geworden waar de eerste hagepreek

gehouden werd door den vlaming Pieter Gabriel.

Dat deze moet gehouden zijn »op een seecker Erff

1) Archiefmimmer 45 ter blz. 72 verso.

~) Ibid. blz. 125 verso.

3) Ibid. blz. 107.

^) De reu te giug in 1566 (Blz, 177 verso) op een ander per-

soon over.

5) Bladz. 379.

6) Rekenboek : Archiefnummer 4 blz. Ixxxij verso,

7) Bfsc/ir. T. D. I blz. 442.
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»wesende een Cool-thu\'n gelegen buyten de Water-

»slootsche Poorte«, lijkt wel bewezen te kunnen wor-

den uit de » Ordonnantie gemaeckt by den Prince

»van Orangien, Stadthouder van HoUandt, in t stuck

»van de Religie den xxixn Januarij A° xvc Ixvij stilo

»curiae« welke ordonnantie door v. Bleyswyck is over-

gedrukt (blz. 420) en waarin wij lezen, dat ^van de

»Nieuwe Religie de Predicanten niet en sullen mogen

»Predicken in eeniger Kercken, Cloosteren, ofte andere

»Gewijder plaetsen deser Stede, dan op een seecker

»Erff, wesende een Cool-thuyn gelegen buyten de

»Waterslootsche Poortec Deze Ordonnantie werd op

2 Februari 1567 van het stadhuis afgekondigd Nu
kan men met veel waarschijnlijkheid als volgt betoo-

gen : dat de Prins deze plek zoo uitdrukkelijk noemen

kon, laat verstaan, dat ze bijzonder geschikt bevonden

was, doordien de hagepreek daar in het voorgaande

jaar had kunnen gelukken.

Nu blijft het echter de vraag, of deze *cooltuyn«

eenzelvig is met het erf der S. Cornelis-kapel, en

nog wel, zooals van Bleyswijck vermoedt, met de

eigen plek, waarop de kapel, in 1536 verbrand, »niet

»weder opgebouwt« was. Reeds is bewezen dat v, Bl.'s

vermoeden ongegrond was, omdat de kapel niet ver-

brand is maar zelfs in 1568 nog in gebruik was. Er

kan dus op den /ca/)e//e-grond in 1566 geen hagepreek

gehouden zijn.

Maar dan misschien op het erf van den tiiiii? —
Zeker is óók weer, dat althans een gedeelte van het

erf in 1557 eigendom der kerk was, omdat er twee

dagen aan den tuin gewerkt is '), en evenzoo dat

er in 1569 en 157 1 tuingrond in huur gegeven is

1) zie boven blz. 350,
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blijkens de voli^ende i)Osten, die om bijzondere redenen

hier in haar jj^eheel moeten gegeven worden.

Uit de rekening van 1569 '):

«Ontfangcn vau Engelbrecht Matliysz vau een coeltuyn gelegen

»buytten die Watersloet met twye buyskens vyf i^out groot vlaeins

»van 't [jaer] negen en sestich, ende als die huyskens afgebroken

»sel worden, soe sel hij geven xv guldens. Hier is of gecort

»xvj st. vau crebgelt, conit xxix g. iiij sch. Dit is sijn eerste

»vijf jaer buijr«.

Uit de rekening van 157 1 ^):

>Corstiaen Willeuiz heeft in huer genomen een tuyn buyten

»die waterslot een tijt van xv jaer elcke jaer voer xvj gulden

»waervan 't erste jaer versciuen sal anno xvc een ende 't zeventich,

:>ende comt den oudercoster van een offici In Sintte Cornelis

:>coppel gelegen [toe] ende ie 3) hebbe ontfaugen 't jaer Ixxj van

»Corstiaen Willemz ende dat jaer Ixxij van Duef Verhoech, comt

»xxxij pout«.

Uit de rekening van 157 1 '^):

»Opten xiüj Augusti xvc een en 't zeventich heeft Trin int

>Som in huer genomen den tuyn buyten die waterslot daer

»Sinte Cornelis coppel plach te staen met beyde die huysges

»als dat sij geven sal van alreheylichen anno Ixxj tot Mcy
»lx[x]ij achthalve gulden ende voert so sal sy geven vijf pont

>groet vlaems jaers geduerende den tijt na die huerceel daervan

»sijnde, also ie heb ontfaugen op dit jaer xv gulden, comt xv

«pont. Dyt is sijn derde vyfde jaer van die voergaende huer*.

Alzoo was in 157 1 de kapel afgebroken; en nu

werd de vrijgekomen grond door de kerkmeesters

der oude kerk van de kapelmeesters van den Hoorn

afgekocht, blijkens den volgenden post: ^)

A° 157 1 »Uutgeef. In den ersten: Jacop Mijn wiel-

»maker buyten die Waterslot betaelt vijftich gulden

1) Archiefnummer 45 ter blz. 227.

2) Ibid. blz. 248 verso.

8) Pieter Florisz, de rentmeester der oude kerk.

*) Ibid. blz. 254 verso. .

5) Archiefnummer 45 ter blz. 255.



393

»van dat erf daer s,?n{^o Corneiis coppel plach te staeii

»blyckende bij (ïie quitanci daervan synde, comt

»1 pont«.

Deze maatregel die ons op eens komt verrassen,

wordt verklaard als we er acht op geven, dat in 1568

voor goed een eind gemaakt was aan het beheer der

Hoornsche kapelmeesters blijkens de aanteekening die

gevonden wordt in het groote Rekenboek der Oude

Kerk i), als volgt:

»De kercknicesters hebben ontfanghen uuyt hande van Lam-

abrecht Michielsz by sloete van zyn rekeninge van zyu ontfanck

»van de capelleu goeden, totteu jaere Ixviij incluys mer ^) viij

«gulden X st. die Hein riek Cornelisz in Papsou ') in de kercken-

s>caenier betaelt heft over de pacht ao xvc Ixviij te saemeu

«Ixxxvij gul X st v d<.

De quitancie ^) over den verkochten kapellegrond

werd door mij in het boek gevonden, en luidt:

»Ick Jacob Meyndertsz ende Jan Aerentsz lijudrae3'er bekent

ïontfangen te hebbe vyftich caerolus gulden van twiutich st. den

• gidden ende dat van coepe van een erf daer sinte Corneiis

• coppelle op plecht te staan uut handen van Pieter P~loriisz ge-

sgeven den drieden Aprilles anno xvc drie ende'zeventich.

»Bij mijn Jacob Meyndertsz.*

Pieter Florisz is de Rentmeester der oude kerk, die

aan het begin der bladzijde, waarop de aankoop ver-

meld wordt, zich zelven aandient als volgt:

»Dyt is alsucken uutgeef als ie Pieter Florisz uutgegeven

shebbe tegen den ontfanck die hier voerscrefven staet ende dat

»voer die oude kerck in pont scellingen penningen als voeren.

»In den ersten Jacop Mijn wielmaken enz.

1) Archiefnumnier 4.

2j Afrr voor maar, = slechts 8 gulden. Verdam op Maer, IV,

kol. 1063.

3) De huurder van de negen hout hooflants in Papsou, zie

boven blz.

*) Tegenwoordig archiefnumnier loS'^,
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In de twee personen Jacob Meyndertz. en Jan Arentsz.

die de vijftich carolus guldens als geld van den ver-

koop bekennen ontvangen te hebben, moeten we ge-

wis de twee toenmalige kapelmeesters van den Hoorn

zien, en ook de Jacob Mijn, in de aanteekening

van 157 I voorkomend!) en aan wien de koopprijs be-

taald wordt is dan ook ongetwijfeld dezelfde persoon

als de Jacob Meyndertsz. der quifancie.

Dat in het jaar 1568 voorgoed een eind werd gemaakt

aan het beheer der Hoornsche Kapelmeesters, en dat de

Kerkmeesters der oude kerk de uitgaven welke kapel

en grond aan den Hoorn nog bleven vorderen, voor

hunne rekening namen, blijkt ten overvloede ook hieruit,

dat die posten van uitgaaf, zooals voor herstellingen

aan den weg en aan de glazen, alsmede voor misho-

noraria, door hen geboekt werden in het groote Rekening-

boek 2) als «betalinge ghedaen voer de capelle van

Dicxhoeren> in de jaren 1569— 70 en — 71.

In datzelfde Rekeningboek komt intusschen onder

de uitgaven nog een post voor blz. cxciiij der ont-

vangsten die bijzonder merkwaardig is, namelijk :

Item die kercknieesters hebben Aelgen Philipsdochter verledeu

een obligatie iuhoueude drie honderd xxxvj gulden, ter cause

van een leech erff gelegen buyten die watersloet dat eertijds Sinte

Cornelis cappelle geweest heeft, te betaelen op vijftich rinsguldeu

gereet eude alle Baniisdage van gelycke 1 gulden tot volle somme
toe, waerof Bamis xv'^lxviij dat eerste verschenen jaer wezen zal,

dus hier iijc xxxvj rinsgulden Hyer op betaelt deu vüj De-

cenibris ao Ixvij gereet die zomme van 1 rinsgulden.

Aeltgeu bet. den vj" February Ixviij stilo curiae Holland

vyftich idem.

Den xij Martij ao xvc Ixxj stilo communi betaelt Aeltgen

voers. bij Sasbout Cornelisz. vyftych Car. gulden, 'j

Den ij Maert ae Ixxj stilo curiae HoU. betaelt Aelgen voers.

vyftich Car. gulden verschenen Bamis ao Ixxj. Ilieroff gecort over

den hondersten penninck xxiij st.

*) Zie boven blz. 392.

-) Archiefnummer 4 blz. cciij.

3) Ter zijde is nog bijgeschreven -omme te zyen de recepisse.»
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Verdere aanteekening van betaling is niet geschied;

het jammerHjke jaar 1572 maakte aan alles een droe-

vig einde.

De post is echter dac'irom belangrijk omdat, als ik

dien goed versta, er de poging uit blijkt om ook het

overige ledige erf der S. Cornelis-Kapel in vertrouwde

leekehanden te brengen. De kerkmeesters leenden (of

verschaften, schonken ? i) aan Aeltjen Philipsdochter

de drie honderd gulden die zij noodig had om dien

grond aan te koopen, doordien zij haar die koopsom

in termijnen voorschieten of schenken.

Het wil mij derhalve voorkomen, dat de kerkmeesters

het toch maar beter geoordeeld hadden den tuingrond

aan den Hoorn niet langer tdesolaet» te laten liggen

;

en ik ben daarom zeer geneigd hier een tweede bewijs

aan te nemen voor het vermoeden, dat inderdaad in

1560 op het erf der kapel de hagepreek zal gehouden

zijn. De stoutmoedigheid der nieuwgezinden zal, zoo

reken ik, in dat jaar de kapelmeesters overvallen heb-

ben ; maar de Ordonnantie van den Prins gaf te verstaan,

welk gevaar er op nieuw dreigde. Wat was dus na-

tuurlijker dan maatregelen tegen herhaling te nemen

door het ledige erf in vertrouwde Roomsche leeke-

handen over te brengen ?

Zoo hebben wij dan bevonden, dat de lotgevallen

der Sint Corneliskapel, voor zoover die althans uit de

louter zcsfic/idc-ecnv>'sche bescheiden te kennen vallen,

van weinig opwekkenden aard zijn geweest. Van voor-

spoed en bloei mochten we maar weinig vernemen,

maatregelen tot verbetering van het beheer waren

meermalen noodig, en het einde was droevig verval

afbraak en zelfs, naar alle waarschijnlijkheid nog schennis

') l'erlüfen. Andere vorm vau verliëu «verleeuen». Lcctien, in

leen gci'en ; ook verkenen^ gunnen. Verdam: VIII, kol. 2032,
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van gewijdcn grond. Doch daarom te meer lof en dank

aan God, die in Zijne oneindige goedheid en Uefde

thans aan de kathoheken van den Ploorn voor de

Kapel eene parochiekerk schonk ; voor de hagepreek

het oude katholieke Woord (lods, en die den smaad

uitwischte door een vernieuwden eeredienst onder hoede

en voorspraak van den ouden Patroon Sint Cornelis.

J. J. Graaf.

Overveen, 7 Januari 19 17.

BIJLAGE.

Priesters in den Hoorn, Schipluiden
en 't W o u t.

In het voorgaande opstel zijn enkele namen van

priesters vermeld, die niet gevoegelijk ter plaatse nader

besproken konden worden. Daarom wnl ik hier bijeen-

voegen wat ter toelichting dienen kan.

Het oudste bericht spreekt over eenen pastoor van

't Wout, (naburige parochie). Hem worden over de

jaren 1509— 1 1 renten uitgekeerd, doch zijn naam wordt

niet genoemd. Vele jaren later komt als pastoor dier

parochie een Mr. Picter Bel in het Registerboekje

(Archiefnummer 21) voor, die over vier jaren tegelijk

(1559— 62) rente ontving, i) Het is, dunkt mij niet

zeer waarschijnlijk dat deze tweede met den eerstge-

noemde één persoon is, maar ik vind elders -) van hem

*) zie boven blz. 389.

2) Namelijk iu het Register op de parocht'e'n, altaren enz) van den

Aartsdiaken van den Utrechtschen dom, ontworpen en bezverkt

door P. M. Grijpink. Aan de voorkomendheid van ZijnEd. moet

ik het danken, dat ik het t^veede deel van deze nitgaaf. of-

schoon het nog slechts iu handschrift gereed ligt, heb mogen
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vermeld dat hij in 1558/59 aangesteld was bij over-

lijden van Berkcldus Cornelisz, zijn voorganger alzoo,

alsmede dat hij in 1578—79 geproclameerd werd voor

eene vicarie op het S. Nicolaas- altaar in de Delfsche

Oude-kerk, en daarna op i Juli 1579 voor eene vicarie

op het S. Pieters-altaar dierzelfde kerk.

Voorts vond ik i) drie priesters genoemd, aan wie

honoraria voor Missen werden uitbetaald, namelijk in

1510 Willem Jansz. Vlasman, in 15 11 Heer Jocheni

en in 15 16— 17 '^ir. Jocst Ptjnsen. Deze drie zullen we
gewis mogen houden voor de eigenlijke kapelanen

die voor het officie der S. Corneliskapel waren aan-

gesteld. Alleen echter over dezen laatste kan ik uit

Grijpink's Register nog iets bijvoegen, namelijk dat

hij een jaar later overleden was als vicaris van het

altaar van O. L. Vrouw in de Oude-Kerk te Delft.

„Heer Harmen" die op het jaar 1563 voorkomt

(Zie boven blz. 381) zal gewis dezelfde zijn als Har-

man Reyersz. van Amersfoordi, die op 14 October

1568 aldus zijn kwijtbriefje onderteekende (Zie boven

blz. 382.)

Ook komt in het «Register» -boekje (Archiefn. 22

blz. 26— 28, een YLeex Jan Jansz. de Fi?/ voor, als geld

ontvangend voor gedane Missen. Hem aangaande is

er onder de bescheiden der kapel (Archiefnummer 55)

nog eene oorspronkelijke verklaring op perkament,

inzieu. Ik vond er nog vier kapelanen der Hoornsche kapel in

vernield namelijk : een Johannes Wilhehni die op de jaren 1452/53

genoemd wordt, verder een Florentms Johannis wiens aanstelling

voorkomt op 1536/37 »ad vicariam altaris B. M. V. in Capella S.

CorneÜi prope Delft, « welke vicarie vacant was door het overlij

den van Johannes Adriani Soet, zijn voorganger alzoo, en ten

vierde een Bartholomeus Reitieri die op 1569/70 als aangesteld ver-

meld wordt »ad beneficium in Sacelllo S. Cornelii extra rauros

«Delfenses et translatnm et uuitiira custodiae antiquae ecclesiae».

Deze laatste was dus eigenlijk aangesteld voor het onderkoster-

schap der Delfsche Oude-Kerk.

') Zie boven blz. 376.
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van 25 Juli 1532 voorhanden, waarbij drie >capelle-

>meesters van onser liever vrouwen cappelle op üijcx-

»hoeren getuigen dat zij, »sprekende i) hebben op heer

»Jan Janszoen de Vet priester een pont groet vlaems

»tsjaers losrenten den penninck sestien, waervoer wij

>een ypotheke hebben die ghifte van zijn huus tuijn

»ende erve gelegen an die noortside van die buten-

»vvatersloet:» ; losbaar met »die somme van sestien

iponden groet vlaems met die verschenen renten nae

»beloep tijts.« Die schuld van Heer Jan de Vet was

echter in 1532 al eenige jaren oud, want bij de beta-

ling der honoraria werd sedert 1522 afrekening van

de rente gehouden. En deze bijzonderheid geeft nu

tevens inlichting over de noot die er bij de burger-

meesterlijke regeling van 1559 wordt aangetroffen over

»zeeckere brieff copie ende quitancie van Heer Jan Vet. 2)

Ten laatste ^Jan va7i Bleyswick Evertsz priester <i

die den titel schreef op het officieële Rekeningboek

(Archiefn. 45ter. Zie boven blz. 373) was volgens

Grijpink's Register »beneficiatus« in 1529—30 van de

Oude-Kerk te Delft.

*) Op hem te verhalen hebben.

") Boven blz. 388.



DE KRANS DER
AMSTERDAMSCIIE KAPELAANS.

(1781— 1917.)

Het is te bejammeren, dat de geschiedenis van het

ontstaan en de ontwikkeling zooveler gebruiken en

vereenigingen verloren is gegaan. In later jaren zijn de

Archieven zoek geraakt, schriftelijke gegevens zijn

verscheurd, en de beschrijver, die na jaren of eeuwen

de bouwstoffen voor een beschrijving bij een wil bren-

gen, staat voor een hopelooze taak, veel mondelingsche

legenden, weinig schriftelijke bewijzen.

De Amsterdamsche Kapelaanskrans, een Congregatie

van Kapelaans, die in Amsterdam de bediening uit-

oefenen of uitgeoefend hebben, is wel een beschrijving

waard. De lijst harer leden, de redenen van hare op-

richting, geven ons bijzonderheden, die van belang zijn

voor de geschiedenis van ons bisdom. Tot onzen spijt

echter moeten wij schrijven, dat het Archief dezer ver-

eeniging onvolledig is. Oude rekeningen bestaan niet

meer; gelukkigerwijze bestaat echtt/r nog het oude

Wetboek 1781) der vergadering. En wijl ook dit boek

zoo makkelijk kan verloren gaan, willen wij trachten

den inhoud van dit geschrift te redden en te bewaren,

voordat dit stuk geschiedenis van ons bisdom ver-

dwenen is.

Op den bruinen kalfslederen band van het boek

leest men aan de rugzijde in vergulde letters: » JVe^-

boek van de Congregatie. <-< En als men de eerste blanco

bladen van het boek heeft omgeslagen, ziet men den
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geschreven titel: » Welhoek van de Congregatie der Eer-

waarde Heer: Capellaa7i : van A?nsteldani: Opgerecht

19 Januari) MDCCLXXXL'c
Daarna deelt de voorrede mede, uit welke oorzaak

de Congregatie is opgericht.

> Dewijl de onderlinge Liefde en Vriendschap de

steun is van het Gemeene Best, zeer voordeelig en

tevens noodzakelijk aan kerk en staat; zo heeft men

niet te vergeevs zich altoos daar op toegelegd, om die

middelen in 't werk te stellen, die deze onderhielden,

vermeerderden en deden bloeijen:

Hierom verzocht men al van ouds Bloedverwanten,

Vrienden en Amptgenooten, ter maaltijd; men hield

plechtige bijeenkomsten, al maar om d'onderlingen

Vriendschap in stand te houden, om de dierbaare Liefde,

en Geneegenheid voort te zetten.

Zoo waren wij in onze Philosophische en Theologische

studiën reeds gewoon Maandelijks bij een te vergade-

ren, maaltijd te houden, en ons gezamentlijk te ver-

heugen, om reeds in onze Jeugd ons door Liefde:

banden aan elkander te verbinden, die in onze man-

nelijke Jaaren mede Dienaars van een Heer; mede-

Arbeiders van ééne Wijngaard, mede Leeraars van

ééne kerk en Amptgenooten in bedieningen zouden

worden, wel weetenden dat Liefde, dat Vriendschap

en Genegentheid geen gering voordeel hier aan zouden

toebrengen, en niet weinig onze Laste verminderen of

ten minsten verdraagelijker zouden maaken.

Om nu aan dit oogmerk te voldoen, ter aankweeking

v^an onze dierbaare Vriendschap, zoo rechten wij heden

ééne Congregatie of bij-eenkomst op daar bij voegen-

den éénige Regelen, volgens welke wij belooven ons

te zullen gedraagen. Wenschende te gelijk, dat onze

Nakomelingen zich hiernaar zullen voegen.»



4ot

De Congregatie zou alle Kapelaans omvatten, die

in Amsterdam werkzaam waren. Uithun midden werd een

bestuur gekozen, bestaande een Deken en een Fiscus.

Ieder, die lid wilde worden van die Congregatie be-

taalde het opschrijven van zijn naam in het boek en

het entreegeld. Verder betaalde ieder lid jaarlijks vier

gulden als verplichte bijdrage voor de Congregatie, en

was verplicht bij geval van overlijden van een der

leden een H. Mis voor diens Zielerust te lezen. Twee-

maal 's jaar vergaderde men en hield een gemeen-

schappelijken maaltijd.

Wij laten hier het Reglement van 1781 volgen.

Eerste Regel.

Tot deze Congregatie zuUcu behooren alle Heeren Cappellaanen

die onder de Jurisdictie der stad Anisteldam behooren, eu in be-

diening zijn.

Tweede Regel.

Daar zal een Boek gehouden worden, waar in de Naanien van

alle de Leeden zullen moeten ingeschreven worden.

Derde Regel.

Yder zal voor 't afschreiven van zijn Naam, twee zeste halven

geeven.
Vierde Regel.

Imand voor 't eerst in deeze Congregatie komende ; zal voor

zijn entree vijf Holl. Guldens geeven.

Vijfde Regel.

Daar zal bij meerderheid der tegenwoordige stemmen een Deken,

en een Fiscus gekozen worden, die beiden hun Anipt zullen

bleiven bedienen, tot dat zij deze stad verlaaten, en op een andere

plaats dezer Provintiën Pastoor worden.

Zesde Regel.
Wanneer de audre Leden, het nodig oordeeleu andere tot deze

Ampten te verkiezen, dan zal er in de Congregatie bij meerder-

heid van stemmen een nieuwe Deken, of I'iscus beide verkozen

worden.
Zevende Regel.

Wanneer de Deken Pastor werd, zal de Fiscus zonder nadere

verkiezing van zelv Deken worden, en alsdan in de eerstkomen-

26
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(Ie Congregatie een nieuwe Fiscus verkozen worden, of zoo de

nieuwe Deken, het mogt verlie/.en, mog hij de stemmen bij Yder

routhaalen.

Achste Regel.

Wanneer er een nieuwe Cappellaan ond^i de Jurisdictie dezer

Stadt komt, zal de Deken, met de Fiscus, uit naam van alle de

L,eden zijn Eerw. gaan verwelkomen, en tot Lid onzer Congre-

gatie verzoeken.
Negen deRegel.

Tweemaal 's Jaars en niet meer of minder zal deze Congregatie

gehouden worden.
Tiende Regel.

Yder zal alle vierendeels Jaars te weten F'ebruary, Mey, Augustus,

& November een Gulden geeven, die de Fiscus zelve, of wel door

een ander zal gehouden zijn op te haaien, en wel voor 'tijnde

der eerste Maand van yder Vierendeel Jaars, en bij nalaatigheid

van dien, zal hij 't geen hij verzuimt heeft er bij leggen.

Elfde Regel.

Zoo de Fiscus zelv, of door een ander 't geld verzocht heeft,

en het niet heeft kunnen krijgen ; dan zal die geen, aan wiens

Huis aanzegging gedaan &, voor 'tijnde van die Maand, de Gul-

den bij de Fiscus moeten bezorgen, op verbeurte van nog een

Gulden daarenboven.

Twaalfde Regel.

De Deken zal het met den Fiscus overleggen, wanneer de Con,

gregatie zal gehouden worden, en dan zal het de Pligt van den

Deken, of Fiscus zijn, het aan de andere Leden te doen bekend

maaken, en wel 8 Dagen te vooren.

Dertiende Regel.

F^en Yder zal gehouden zijn, van op de Congregatie te ver-

scheynen, van i November tot Paaschen niet laater dan 6 Uuren,

en van Paaschen tot i November niet laater dan halv Zeeven

Uuren, op verbeurte van 2 zesthalven, ten zij, hem zijne Bediening,

verhinderde — doch zo Imand zonder wettige aangekundige

reedenen, op de Congregatie niet verscheint, zal hij, ééne boete

van drie Gulden moeten betaalen.

Veertiende Regel.

Wanneer Imand ten tijde van de Congregatie uit de stad is,

zal hij vrij van boete weezen.

Vijftiende Regel.

De Congregatie zal in geen Openbaare Herberg mogen gehou-
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den wordeu ; maar in een Huis alwaar liet de Deken tu Fiscus

zullen goedvinden.

Zestiende Regel.

De extra kosten zullen niet hooger dan Ken Gulden voor Ieder

mogen beloopen, zullende de Deken en Fiscus het overige uit

hunne zak bij moeten leggen

Zeventiende Regel.

In een Huis alwaar de Congregatie gehouden werd, zal de

Deken uit de gemeene Beurs de Dienstmaagd, of Dienstmaagden,

vier Gulden ter Verëering geeven.

Achtieude Regel.

Wanneer er bij geval een Pastor ten tijde van de Congregatie

in de stad is, die ook een Lid dezer Congregatie is, zal zyn Eerw.

door de Deken, of Fiscus, indien het hiinl. bekend is, verzocht

werden en zal zouder het geringste van zijn kosten de Congre-

gatie kunnen bijwonen.

Negentiende Regel.

Altoos zal de Deken, het boek en de Reurs houden, en zal

alleen verplicht zijn, aan den Fiscus, daar van Rekening te doen.

Twintigste Regel.

Tegen dat de Heilige Oliën werden uitgedeelt, zal de Fiscus

zorgen, dat hij van Yder I.id der Congregatie drie Gulden ontfangt,

die hij aan den Deken, gezamentlijk zal ter hand stellen ; die ze

dan op zijn tijd; uit naam van de Congregatie voor de Socitcit

Pro nohis et poster/'s aan de Zeer Eerw. Heer Aartspriester zal

moeten bezorgen.

Een en Twintigste Regel.

Opdat onze onderlinge Liefde niet alleen in onze Levens-tyd,

maar ook na onze Dood haare gewenschte Vruchten mogen
voort-breugen, zo zal, als er een Lid dezer Congregatie stervt,

yder Lid daarvoor het H. Sacrificie opdragen, zullende de Deken,

en Fiscus gehouden zijn, aan de andre Leden Pastoors, en Cap-

pellaanen bekend te maaken, dat diens Heer welke overleden is.

Lid deezer Congregatie geweest is.

Twee en Twintigste Regel.

Wanneer er een van de Leden uit de Congregatie gaat, zal zijn

Naam in 't Boek met een * gemerkt werden, en dus zullen de

overige Leeden, van alle verplichting omtreud de uitgaande Eerw.

ontslagen werden.
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Drie en Twintigste Regel.

De Deken zal gehouden zijn; de Aanspreker; welke niet het

rondhaalcn der penningen zal gelast zijn, drie Gulden jaarlijks

voor zijne moeite te betaalen.

Betrekkelijk langen tijd bleven de Statuten on-

veranderd. In 1822 den 4 Juni kwamen de eerste

veranderingen en wel vooreerst in artikel 18, waarbij

gevoegd werd achter het woord : Pastor of K apellaan

aldus eenpaiig besloten den 4 Juny 1822 't Was onderteekeud

door J. B. Eisenbeil, Deken.

Vervolgens werd op dien zelfden datum artikel 17

gewijzigd.

De vereeriug voor de dienstmaagden volgens artikel: 17 op 4

guld. gesteld, te gering bevonden zijnde, is dezelve eenstemmig

op 6 gulden vastgesteld en daaronder: in onze congregatie den

4 Juny 1822. J. B. Eisenbeil, Deken.

Het dertiende artikel werd in 1827 veranderd.

In de Zomer- Congregatie des jaren 1827 is eenparig besloten,

dat niemand bij overtreding van de voornoemde boete zal worden

vrijgesproken, dan alleen hij, die of in de kerk een openbare

Godsdienstoefening heeft moeten verrichten, zooals b.v. Lof, of

tijdens zijne beurt in de Godshuizen bij eenen zieke geëischt

wordt; als ook hij, bij wieu dit laatste geval in de Infi7-}nerie of

Cazcrne plaats heeft. G. A. Oortmans, Deken.

De laatste veranderingen hadden 1833, 5 Mei plaats.

Vooreerst art. 13, 14.

Die ten tijde der Congregatie niet in de stad is, en gene tijdige

en behoorlijke kennisgeving van zijne afwezendheid, aan den

Deken zal gedaan hebben, op dezen zal den 13e Regel van toe-

passing zijn en Z. E. dus eene boete van ƒ3 moeten betalen.

Vervolgens art. 18.

Niet alleen Deken en Fiscus, maar elk der Leden, zal bevoegd

zijn, om eenen pastoor of kapellaau, die ten tijde der Congregatie

in de stad is, tot bijwoning van dien uit te nodigen, mits Z. E.

lid der Congregatie is.

Ten slotte art. 23.

De beloning voor die genen, die belast is met het rondhalen

der penningen en bezorgen der brieven volgens art. 23 op f 3

bepaald, te gering bevonden zijnde, is die op / 6 gesteld.

De veranderingen waren onderteekend:
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Deze nieuwe bepalingen op art. 13.— 14.— iS & 23 zijn een-

stemmig goedgekeurd en aangenomen, op de Congregatie van 5

Mey 1833 — V. F. Simmens, Deken.

Het is jammer, dat geen enkel jaartal den tijd ken-

baar maakt, waarop een nieuw Reglement is ingevoerd.

In verband met het Additioneel artikel b. van het nieuwe

reglement, dat nog niet gevoegd was bij het oude, zou men
met tamelijke zekerheid kunnen schrijven dat, het nieuwe

reglement omstreeks 1 840 en zeker vóór 1 853 is opgesteld.

Ook dit 2^= reglement laten wij hier volgen

:

il ERNIEUWDE WKTSBEPAI,INGEN

VOOR DE Congregatie der Eerw Iïeeren Kapei^IvAnen

TE Amsterdam.
De veelvuldige veranderingen en wijzigingen, die van tijd tot

tijd op de eerste Statuten der Congregatie gemaakt zijn, deden

ons op bet\lenkbeeld en tot het besluit komen, om ter wegneming
der onduidelijkheid en verwarring, die daardoor onstaat, alsmede

ter aanvulling van hetgeen ons daar in gebrekkig toescheen, een

geheel nieuw zamenstel van bepalingen, artikelsgewijze, daar te

stellen; waarin wij echter zooveel ons doenlijk was en doelmatig

voorkwam, den geest en zin der oude verordeningen, in het oog

gehouden, en tot grondslag genomen hebben.

Na die aan het bedaard oordeel en de goedkeuring der Eerw.

Ileereu Leden Kapellauen te Amsterdam te hebbeu onderworpen,

zijn die met eenparige stemmen aangenomen.

Zoo dat van heden af aan, de vroegere bepalingen der Con-

gregatie als geheel vervallen verklaard worden, en de hier vol-

gende en afzonderlijk en in derzelver geheel voor alle Eerw.

Heercn Leden tot de Amsterdamsche Congregatie behooreude,

van verbindende kracht zullen zijn, tot zoo lang daarin op eene

wettige wijze geen verandering of wijziging zal gemaakt worden.

Artikel i.

Alle Eerw. Heeren Kapellanen die onder het stedelijk gebied

der stad Amsterdam in bediening zijn en als zoodanig erkend

worden, zullen regt en aanspraak hebben, om als lid der Con-

gregatie te worden aangenomen.

Artikel 2.

De voorwaarden van aanneming tot het Lidmaatschap zijn: de

betaling van f 5 hoU : ten voordeele der algemeene kasse —
daarenboven een halve gulden voor het inschrijven der naam in

het boek der Congregatie, en eindelijk verpligtende toezegging,

van zich naar de bestaande verordeningen te zullen gedragen.
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Artikel 3.

Aau het hoofd der Congregatie zal een der Eerw. Heeren Leden

uit de Kapellanen te Amsterdam fungerende, zich bevinden, onder

de benaming van Deken ; die tevens boek en kashouder wezen

zal — waarvan hij gehouden zal zijn 'sjaarlijks aan de Leden

behoorlijk rekening en verantwoording af te leggen.

Artikel 4.

De Deken zal zijn Ambt blijven bedienen, totdat hij door be-

roep naar elders uit de stad verplaatst word, of door welke hoe-

genaamde oorzaken ook zijne bediening in de stad ophoudt.

Tenzij de Eerw. Heeren Leden het om gewichtige redenen goed

oordeelden eenen anderen Deken aan te stellen. In welk geval

de meerderheid der stemmen beslissend wezen zal.

Artikel 5..

Behalven de Deken als hoofd der Congregatie zal een der

Eerw. Heeren Leden fungeren, onder de benaming van Fiscus,

wiens post zich hoofdzakelijk bepaalt: — 1^0 het schrijven en

rondzeuden der doodbrieven — uiterlijk te verzenden, een maand
na kennisgeving des overlijdens door den Landdeken van het

District — 2^0 het schrijven en doen bezorgen der aanzegbriefjes

;

houdende waar ter plaatse, op wat dag en uur de Congregatie

zal gehouden worden zullende hij zorg dragen dat dezen uiterlijk

agt dagen te voren aan de Eerw. Heeren Leden geworden.

Bij nalatigheid van een der bovengenoemde verpligtingen, zal

hij volgens uitspraak van den Deken, aan een boete van / i tot

ƒ 3 onderworpen zijn.

Artikel 6.

Ten opzigte der verkiezing eener andere Fiscus zal art. 4. mede

van kracht en toepassing zijn, indien de meerderheid der Leden-,

zulks om goede redenen zal noodig keuren.

Artikel 7.

Bij tijdelijke afwezigheid van den Deken uit de stad of bij ziekte

van Z. E. W. zal de Fiscus alle die lasten en regten bezitten, die

aan den Deken zijn toegeschikt en zijne plaats waarnemen —
alleen zal het hem niet vrijstaan, buiten deszelfs voorkennis en

uitdrukkelijke goedkeuring, iemand van het Lidmaatschap te be-

roven, noch de gewone Congregatie te houden, op kosten der

kassen.

Artikel 8.

Als de kerkelijke Bediening van den Deken voor het stedelijk

rechtsgebied van Amsterdam ophoud, zal Z. E. W. van zijne

post vervallen zijn — en zal de Fiscus het Decanaat aanvaarden,
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ook zonder nadere stemming der lierw. Heeren I.edeu. — On-

verminderd echter het bepaalde ; in art. 4. hierboven uitgedrukt.

Artikel 9.

De Fiscus aldus Deken geworden zijnde, zal de openstaande

post mede door hem moeten worden waargenomen tot de eetst

op handen zijnde vergadering, waarin bij meerderheid van stem-

men, eenen nieuwen Fiscus moet verkozen worden. Het zal echter

den nieuwen Deken vrijstaan, spoediger eenen Fiscus te doen

benoemen, in welk geval hij de keus des persoons, door de Leden

in geslotene en verzegelde briefjes uitgedrukt moet doen rond-

halen, — die hij niet vermag te openen, dan in tegenwoordigheid

der twee oudste Leden. — Waarna hij onmiddelijk aan de Leden

ter kennis zal brengen op wien de keus als Fiscus gevallen is.

Artikel 10.

Zoo bij de verkiezing eener Fiscus twee Leden een gelijk getal

stemmen mogten hebben, zal de keuze tusscheu hun beiden door

het lot beslist worden.
Artikel 11.

Als er een nieuwe Kapellaan onder het stedelijk regisgebied

van Amsterdam door de geestelijke overheid in bediening gezon-

den is zal de Deken en Fiscus Z. E. W. ter bekwame tijde gaan

uitnoodigen om Lid der Congregatie te worden. Hetwelk door

Z. E. W. aangenomen zijnde hij van dat oogenblik af, — aan de

bepahngeu der Congregatie gehouden is, alsmede wederkerig regt

erlangt op al deszelver voordeelen.

Artikel 12.

De Deken zal na aanneming van een Lid zorg dragen, dat des-

zelfs voornamen, naam, en geboorteplaats, op de bestaande wijze,

in het boek der Congregatie, worden ingeschreven.

Tevens zal hij nauwkeurige aantekening in hetzelve houden,

van het Jaar, waarin iemand der Leden, tot pastoor beroepen is,

— alsmede van de stand- of woonplaats, waarin hij zich in of

buiten bediening mogt bevinden. — Bij overlijden van een der

Leden zal dit door hem op dezelfde wijze aangaande Jaer en

plaats des overlijdens, in het boek worden opgetekend. — Zullende

de Deken op eiken voorjaars-Congregatie het Boek en rekening

moeten in orde vertoonen aan de Leden — op boete van f i tot

/3 door Fiscus in rade met twee der oudste LeJen te bepalen.

Artikel 13.

Als een lot deze Congregatie behorende zal gestorven zijn zal

elk der Leden, in geweten verpligt zijn, de H. Offerhande der
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Mis voor Z. E. W. op te diagcii, of te doeu opdragen. — Na
deswegeus aanschrijving van Deken en P'iscus ontvangen te heb-

ben, houdende d«it de Eerw. overledene een Hd der Congregatie

was.
Artikel 14.

Ieder Lid zoolang hij hier ter stede als Kapellaan in bediening

is, zal viermaal 's jaars, te weteu: February, Mey, Augustus, en

November, een gulden hoU. in de algemeene Kasse bijdragen,

die de Deken in genoemde maanden zal laten rondhaleu : zullende

hij bij nalatigheid van die, het ontbrekende moeten bijleggen.

Zoo iemand bij wien deze Contributie is aangevraagd, daaraan

niet of buiten zijne schuld niet voldaan heeft — zal hij het geld

binnen tijdsverloop van eeueu maand, aan den Deken moeten

doeu bezorgen, ouder boete van / i— voor elke maand verzuim.

Artikel 15.

Tweemaal 's Jaars, niet meer noch minder zal de Congregatie

moeten gehouden worden, op tijd en ter plaatse, wanneer en

waar de Deken en de Fiscus, het eenstemmig zullen goedvinden,

mits binnen het stedelijk regtgebied van Amsterdam zijnde het

uur der bijeenkomst bepaalt, des avonds ten 6 uren precies, en

het einde van die 's middernachts 12 uren.

Artikel 16.

Een ieder zal gehouden zijn de Congregatie van het gezette

uur af ten einde toe bij te wonen tenzij wettige redenen hem
hier in verhinderen.

Die buiten deze niet op de Congregatie tegenwoordig is zal

ƒ 3 holl. boete betalen. — die te laat comt, zal voor het eerste

half iiur tien stuivers, en vervolgens voor elk half uur van af-

wezendheid, vijf stuivers boete betalen, te rekenen tot aan des

avonds 9 uren. — Die zich zonder voorweten en toestemming

van Deken en Fiscus, voor het eindigen der Congregatie verwij-

derd, zal aan eene boete van f 2 onderw^orpen zijn.

A r ti k el 17.

Als wettige redenen van verhindering, waardoor gemelde boeten

vervallen, moeten vooral gehouden worden: imo Ziekte, of dus-

danige ongesteldheid, waardoor men belet wordt uit te gaan:2do

afwezendheid uit de stad. — mits het niet bUjke, dat men daar-

door opzettelijk gezocht heeft, zich aan het bijwonen der Con-

gregatie te onttrekken. — 3tio noodzakelijke ambtsverrigting, zoo-

als het bedienen eeuer zieke, het bijstaan eener stervende.

Het verrigten van Lof, of eeuige andere openbare Godsdienst-

oeffening; zullende ieder gehouden zijn, in de twee eerstgenoem'!
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de gevallen, van zijne ziekte, of afwezeudheid, indien dit doenlijk

is, 24 uren te voren, aan den Deken kennis te geven, onder ver-

beurte van ƒ I boete.

Artikel 18.

Omtrent andere redenen dan de hierboven aangehaalden, waar-

door iemand zoude kunnen belet zijn, van in het geheel niet, of

niet tijdig genoeg op de Congregatie, tegenwoordig te zijn, zal

het aan het oordeel en de uitspraak van Deken en Fiscus over-

gelaten zijn, of die wigtig en geldig genoeg beschouwd kunnen

worden om geheel, of ten deelen van de bepaalde boete ontheven

te wezen.
Artikel 19.

De Deken en Fiscus zullen na de afloop van elke Congregatie,

van ieder der Leden behalven de driemaandelijksche Contributie

/i.— 50 ets bijlagen mogen afvragen: — wanneer dit te zamen

met hetgeen in kasse is, niet toereikend zijn uiogt, om de ge-

maakte onkosten der gehouden Congregratie te bestrijden, zullen

Deken en Fiscus uit hun zak het ontbrekende moeten bij beta-

len; en ieder schoon ook afwezig geweest zijnde, zal gezegde

Contributie moeten betalen ; om het even of zijne afwezeudheid

met wettige of onwettige redenen, en oorzaken is voortgekomen.

Artikel 20.

Als ten dage waarop de Congregatie gehouden wordt, er een

Lid, of meerderen om het even Pastoor of Kappellaan die buiten

de stad geplaatst of buiten bediening zijnde, elders woonachtig

is; zich in de stad bevind: zal elk Contribuerend Lid het regt

hebben, Z. E. W. ter bijwoning der Congegratie uit te nodigen
;

op koste der algemeene kasse. — Zoo nogthans, dat in geval

hierdoor een deficit ontstaan mogt, Deken en Fiscus hiervoor niet

aansprakelijk zullen zijn, maar elk der Leden, het zijne ter dek-

king van dien, zal moeten bijdragen. — In gemeld geval, zal,

indien het eenigzints doenUjk is, van dergelijke gedane uitnodiging,

aan een Deken tijdig kennis gegeven worden.

Artikel 21.

Niemand der Loden zal aan de dienstboden des huizes, waar

de Congregatie gehouden word, iets ter beloning behoeven fe

geven. — dan de Deken zal aan dezelven, na afloop van dien, in

naam van allen / 6 lioU. uit de algemeene kasse ten dien einde

aanbieden ; — alsmede zal de Deken aan diegenen, die volgens

zijne aanstelling belast is met rqndhalen der driemaandsche Con-

tributie, het bezorgen der brieven enz, — 's Jaarlijks tweemaal,

te weten, met Nieuwjaar en Kermis, elke reis / 3 lioll, voor zijue

moeite betalen.
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Ilij liL't openen van elke Congregatie ten 6 uren: zullen deze

artikelen, door den Deken aan de Eerw. Heèren Leden voorge-

lezen ;
— en het nodige betreffende de Congregatie verhandeld

worden : — gedurende -welke tijd, er gepaste ernst en stilzwijgend-

heid moet plaats hebbeu, zuhende die gene, die eenige stoornis

mogt aanbrengen, voor elke reis, dat hij deswegens door den

Deken zal aangemaand worden, 50 ets boete betalen.

Artikel 23.

Het zal ieder Lid vrijstaan, de Congregatie te verlaten. In welk

geval, hij gehouden zal zijn, deswegens schriftelijk kennis te geven,

aan den Deken: — van welk oogenb'ik af aan, hij ophoud, deel

te hebben aan alle hoegenaamde voordeden, aan het lidmaatschap

verbonden : alsmede hij ter zijner zijde, ontheven is, van alle

daaraan vastzijnde verpligtingen. — De Deken zal alsdan, in het

boek bij zijnen naam, aantekenen, het Jaar, de maand en dag,

waarop Z. E. W. heeft opgehouden, Lid der Congregatie te zijn.

— Vervolgens zal hij dit onmiddelijk aan de Leden, die in de

stad tegenwoordig zijn, ter keunis brengen, alsmede, zal hij bij

de eerste verzending vau doodbrieven, dit daar in vermelden, aan

den Eerw. Heeren Leden, die buiten de stad geplaatst zijn.

Artikel 24.

Indien een Lid, der Congregatie zich willekeurig verzet, tegen

een der hierboven gemaakte bepalingen en statuten, en na de

aanmaniug, door den Deken, blijft weigeren, aan de verpligtingen

daar in vervat, te voldoen — zullen Deken en Fiscus gemagtigd

zijn, in rade met de twee oudste Contribuerende Leden, Z, E. W.
van het Lidmaatschap en alle daar aan verbondene regten en

voordeden, vervallen te verklaren. — Waarbij door den Deken,

omtrent aantekening in het boek en Ijekendmakiug deswegen,

aan alle Eerw. Heeren Leden, zoo buiten als in de Stad, in acht

zal genomen worden, hetgeen in art. 23 hierboven omschreven.

— Zoo uogthaus dat het blijk en kennelijk zij, dat Z. F. W. niet

vrijwillig de Congregatie verlaten heeft, maar om kwaadwilligheid

daar uit is moeten verwijderd worden.

Additioneel artikel.

a. Volgens een oud gebruik dat zijne dagtekening neemt van

de oprigting der Congregatie, zal de Deken voor het uitdelen

der H. Oliën, van elk der Leden ƒ 3 doen afhalen voor de 011a,

die hij aan den Landdeken zal bezorgen, of doen bezorgen.

b. Volgens Mandaat van den Wijdberoemden Heer B. I. Gervino
Aartspriester van Holland, Zeeland en Westvriesland gedagteekend
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6 Jauuary 1S40 zal de Deken van de Amsterdamsche Congregatie

van ieder contribuerend I,id van voornoemde Congregatie omtrent

Pinksteren Tien Guldens voor het waarnemen der Gasthuizen

doen afhalen om aan den WelEerwaardigen Heer Deken van het

District Amstelland te betalen.

Een verandering in artikel 15 aangebracht geeft

geen jaartal aan. De verandering luidt:

»Artikel 15. Eenmaal 's jaars enz. uur van samenkomst <'/'«w/'//'(/

uur van vertrek: ir ure.«

Artikel 2 1 is eveneens veranderd en blijkbaar in

het zelfde jaar:

»Art. 21. Fooyen: ieder lid geeft 0.50 ets. De Deken uit de

kas/ 6.00 voor het B'eestmaal.

Brievenbesteller ontvangt ƒ 6.00, vi'aarvan tegen Nieuwjaar en

Kermis telkens ƒ 3.00.»

Een korte opmerking is eveneens van dezelfde hand.

«Additioneel Art: o. blijft behouden.

ö. is vervallen.

Daarna komt weer in later tijd een verandering in

Art. 2 I . Fooien.

«Brievenbesteller ontvangt ƒ 10.00 waarvan tegen Nieuwjaar en

Kermis telkens / 5.00»

Het verbleekte schrift — vergeleken met eenige

veranderingen van jongeren datum, laat met recht een

tijdvak van minstens een 40 jaar terug veronderstellen-

In dien tijd tot nu toe veranderde de aard der Con-

gregatie geheel. Het doel: onderlinge vriendschap te

bevorderen : bleef hetzelfde, maar men poogde het met

andere middelen te bereiken.

De krans werd niet tweemaal 's jaars gehouden maar

voortaan lederen Dinsdag na den in en 31^ Zondag

van iedere maand. De maaltijd verviel en de samen-

komst beperkte zich tot een gezellig samenzijn. De

geestelijke middelen om het doel te bereiken werden

meer positief aangewezen.

Dit geschiedde ten jare 1881 bij het eeuwfeest der

Congregatie, toen die geestelijke middelen, aangeduid
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als »Pia exercitia ad usum Congregationis R. R. D. D-

Sacellanorum ï. door Mgr. P. M. Snickkrs, bisschop

van Haarlem en oud-lid der krans op 22 April i8&i

werden goedgekeurd. Krans of Congregatie is dus het-

zelfde ; en het is onjuist, dat men lid van de Congre-

gatie zou kunnen zijn zonder de contributie voor die

Krans of Congregatie volledig als bijdrage voor de

geestelijke en stoffelijke middelen te voldoen.

Wij laten hier de *Pia Exercitia« volgen.

PiA Exercitia ad usum Congregationis R. R. D, D. Sacei^-

1.AN0RUM Amstei^odamensium in primi sui saecui^aris

FESTI memoriam PROPOSITA ET AB Il.I<MO AC REVMO
Ordinario APPROBATA.

I. Ouotidie ia S. Missa a quoque socio meitioria liabetur om-
uiuiii sodalium vivorum et defunctorum.

II. Singulo mense semel saltem iu S. Missa, ubi lubricae nou
obstant, pi'o sodalibus dicetur oratio: »Pro vivis et defunctis«.

III. Quotauuis duae S.S. Missae, ab ipso, si fieri potest, Con-

gregationis decano, offerentur in ecclesia S. Nicolai i. m. ; simul

ac Congregatie uostra suum ibi altare habuerit, iu illo ipso haec

sacra celebranda sunt; scilicet:

una S. Missa die XIX Jauuarii, vel primo quoque proxinio

die, pro sodalibus vivis et defunctis;

altera vero S. Missa in Festo S. Patroni uostri Nicolai Pop-

PEMi, die IX Julii, vel alio proximo die, pro sociis vivis; impri-

mis autem ad impetrandam nobis beatam mortem, quum S.S.

Martyres uostri Gorcouiieuses peculiares pro felici vitae exitu pa-

troui sint.

De utroque autem die, deque hora S. Mi?sae Sacrificii omnes
socii tempestivum uuutium accipient; atque omnes, iique potissi-

muni qui Amstelodami degunt. quamplurimum inviiabuntur, ut

SS. illis Sacrificiis iutersint, aut certe se toto animo cum preci-

bus suorum fratrum coujuugaut.

IV. Et hoc quidam geueratim Revs. sodalibus etiam commen-
datur, ut frequens inter se ac fraterna apud Deum memoria ha-

beatur; ad quem finem nobis et haec opitulari poterit precatio,

quae simul pia Festi nostri secularis recordatio sit: -iSaucte Ni-

colae, fave vivis, morieutibus, defunctis«.
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V. Porro de more pro singulo membro defuncto a singulo

socio S. Missae sacrificiuin offeretur.

VI. In honorem deuique dilectissimi uostri Patroui, iu ecclesia

S. Nicolai i. m. per publica officia sacrum lumen ad ejus imagi-

nem accendi curabitur.

Proposita supra exercitia Congregationis Amstelodainensis, ut-

pote quae membrorum pietatem et fraternani dilectiouem multum,

iiti iu Domino coufidimus, fovebunt, libenter hisce approl)amus.

Harl,emi, die 22 Aprilis, 1881.

t P. M. SNICKERS.
Epus Harlemcns.

De laatste veranderingen in het Reglement waren

:

«Additioneel Artikel a. is vervallen in bet jaar O. H. 1906.

J. P. Hendriks, Deken».

»Verandering art. 21. De dienstbode van het huis, waar de

Congregatie (krans) geregeld gehouden wordt ontvangt elk jaar

15 gulden, waarvan met Nieuwjaarƒ 5 en elk kwartaal/ 2.50. Aldus

besloten tijden het Dekenaat van E. II. v. Buchkm» (1898— 1905.)

Dit alles zou vervallen, toen in 1909 een derde

reglement ontworpen werd. Het ligt in het boek, doch

is zeer waarschijnlijk nooit bekrachtigd. Het mist dan

ook de onderteekening, blijkt nu ook aan de leden der

tegenwoordige krans onbekend te zijn, en heeft in ieder

geval geen kracht van wet; omwille der geschiedenis

echter geven we er toch plaats aan.

De Pia Exercitia echter bleven van kracht en on-

veranderd.

STATUUT EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER
AMSTERDAMSCHE KAPELAANS-CONGREGATIE.

Statuut.
Art. I. De vereeniging is gevestigd te Amsterdam en is aan-

gegaan voor onbepaalden tijd den 19 Januari 1781 en draagt den

naam van » Congregatie van Amsterdamsche Kapelaans*. Deze

Congregatie bestaat viit Kapelaans die binnen het grensgebied

van het Dekenaat »Amsterdamc de kerkelijke bediening uitoefenen.

§ I. Doel.
Art. II. De Congregatie stelt zich ten doel. de broederlijke

liefde onder de heeren Kapelaans te bevorderen en elkaar tot

steun en voorlichting te strekken.

Ter bereiking van d.-it doel worden gezellige vergaderingen of
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bijeenkomsten gehouden die van den aanvang af ruim honderd

jaar onafscheideUjk aan de Congregatie zijn verbonden geweest

en niet weinig hebben bijgedragen tot steun, inlichting en allerlei

hulp der Eerw. Heeren onderling.

§ II. Bestuur.
Art. III. Het Bestuur wordt gevormd door een Kapelaan die

den naam draagt van » Deken* en een »fiscus«.

))eken is hij, die met meerderheid van stemmen der ter ver-

gadering aanwezige leden gekozen wordt nadat de dag der ver-

kiezing drie dagen te voren aan de leden is bekend gemaakt:

Keuze met gesloten briefjes. Bij verhindering kan een lid ook

schriftelijk zijn stem in te brengen. Hetzelfde is van toepassing

op de keuze van den »fiscns<'. ; bij tweede staking der stemmen
beslist het lot

Art. iV. liet ambt van sDeken« en ;>fiscus«; houdt op door

het ophouden hunner bediening als Kapelaan in Amsterdam, of

door ontzetting bij meerderheid van slemmen uitgebracht op

voorstel van ten minste drie leden.

Deken en fiscus regelen onderling hun taak, terwijl de fiscus

bij afwezigheid of ziekte enz. van den Deken zijn plaats vervangt

in alles wat de Congr. betreft.

Art. V. De twee oudsten iu priesterjaren, of, indien er meer-

deren zijn, in Kapelaansjaren (te Amsterdam) der contribueerende

leden zullen ten allen tijde het recht hebben, inzage te vragen

en te nemen van boek en kas; bij ontstentenis van Deken en

fiscus, zullen zij ook hun plaats vervangen.

Art. VI. De werkzaamheden van den Deken bepalen zich tot:

a. Het beheereu van de gelden, de Congregatie kas betreffende.

b. Het overleggen van rekening en verantwoording v. h. af-

geloopen jaar aan alle aanwezige leden in de laatste vergadering

der maand Januari.

c. Het mondeling of schriftelijk uitnodigen om als lid der Con-

gregatie toe te treden, wanneer een nieuwe Kapelaan onder het

stedelijk rechtsgebied van Amsterdam door de Geestelijke Over-

heid in bediening gezonden is: tevens zullen hem dan ook de

voorwaarden en statuten bekend gemaakt worden.

n.b. Punt c. kan ook door den »fiscus« vervuld worden.

d. Het inschrijven van een nieuw lid in het boek der Congre-

gatie, met voornamen, naam, plaats, jaartal en datum van ge-

boorte, jaar van benoeming te Amsterdam, het uittreden uit de

Congregatte, datum en jaartal van benoeming naar elders, even-

tueele verplaatsingen, datum, jaartal en plaats van overlijden.
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e. Het lezen vau 2 H. H. Missen jaarlijks (persoonlijk of door

een plaatsvervanger) in de kerk van den H. Nicolaas (buiten) zoo-

als bepaald is in de »Pia Exercitia«.

Voor elk dier JJ. Missen ontvangt de Deken of zijn plaatsver-

vanger »qninque florenos* als stipendium, terwijl bij bij elk dier

gelegenheden aan de dienstbode ƒ 2.50 en aan den Koster dier

kerk ƒ0.50 geeft voor moeite en onkosten.

ƒ. Het verantwoorden van het accuraat bijhouden van het

Congregatieboek aan de twee oudste leden in de laatste verga-

dering der maand Januari.

Art. VII. De werkzaamheden van den fiscus bepalen zich tot:

a. Het schrijven en rondzenden vau doodsberichten, uiterlijk

te verzenden een maand na kennisgeving des overlijdens door

den Deken van het District.

h. Het rondzenden op het einde des jaars van een kaart, waar-

op vermeld wordt, welke leden vau de Congregatie in het afge-

loopen jaar overleden zijn.

c. Het beheeren vau de gelden, noodig voor het gezeUig

samen zijn.

d. Het neerleggen van rekening en verantwoording zooals in

Art. VI b vermeld.

e. Het geven van fooien aan de dienstboden van het huis,

waar de leden der Congregatie voor het gezellig samenzijn bij-

eenkomen.

§ III. Van de leden.

Art. VUI. Om als lid der Congregatie te worden ingeschreven

moet men zijn Kapelaan, behooreude onder het stedelijk gebied

van de stad Amsterdam en aldaar in bediening zijn en als zoo-

danig erkend worden. Uitzondering op deze vereischten worden

niet toegelaten.

Art. IX. Een kapelaan, gelijk in Art. VIII vermeld, die als lid

der Congregatie wenscht aangenomen te worden, kan zich hier-

voor vervoegen bij den »Deken« of »fiscus« en ontvangt van hen

ook het Reglemont der Congregatie.

§ IV. Rechten en Plichten van de leden.

Art. X. De leden der Congregatie hebben recht op het bij-

wonen der gezellige bijeenkomsten ; verder hebben alle leden

recht om deel te nemen aan de keuze van »Dekent en »Fiscus«.

Art. XI. Elk lid betaalt bij zijn intrede in de Congregatie vijf

gulden linleggeld* voor de algemeene Congregatie-kas,
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Art. XII. De contributie, die ieder lid der Congregatie verplicht

is te voldoen, bedraagt:

a. Kón gulden per jaar voor de algemeene Congregatie-kas:

d. Eén gulden vijftig per drie maanden voor het gezellig

samenzijn.

Is op het einde van het jaar of kwartaal de contributie niet

voldaan, dan kan Art. XVII worden toegepast.

Nieuwe leden zijn voor het loopende kwartaal van Contributie

vrijgesteld.

Art. XIII. Als op dien dag, waarop de vergadering der Con-

gregatie gehouden wordt, een lid der Congregatie fnog als zoo-

danig ingeschreven) buiten de stad geplaatst, zich in de stad be-

vindt, zal elk contribueerend lid het recht hebben Z. E. W. ter

bijwoning der vergadering uit te noodigen en te introduceeren

op kosten der algemeene kas.

§V. B ij eenkomsten.

Art. XIV. De gewone bijeenkomsten der leden hebben plaats

in een daartoe bestemde pastorie.

Art. XV. Die bijeenkomsten zullen plaats hebben op Dinsdag-

avond na den eersten Zondag der maand en op Dinsdagavond

na den derden Zondag.

De Deken zal het recht hebben de Eerw Leden tot eene ver-

gadering, zoo noodig, buiten die dagen om, bijeen te roepen.

Deken en fiscus kunnen om bijzondere redenen voor eenmaal

dezen datum wijzigen, of zoo dit niet kan geschieden, laten

vervallen.

§ VI. Verlies van Lidmaatschap.

Art. XVI. Men verliest het lidmaatschap: door vrijwillige op-

zegging, in welk geval men gehouden is, daarvan schriftelijk

kennis te geven aan den Deken ; van welk oogenblik men op-

houdt deel te hebben aan alle hoegenaamde voordeden aan het

lidmaatschap verbonden en ontheven zijn zal van alle aan het

lidmaatschap vastzijnde verplichtingen. De Deken zal alsdan in het

Congregatie boek aauteekeuen den juisten datum, waarop Z. E. W.
heeft opgehouden lid te zijn.

Art. XVII. Indien een lid der Congregatie zich willekeurig

verzet tegen de bepalingen van het Reglement en na aangemaand

te zijn door den Deken, blijft weigeren aan de verpligtingen.

Daarin vervat te voldoen, zullen Deken en fiscus in rade en met

goedvinden der twee oudste coutribueerende leden, Z. E. W. van

het lidmaatschap en alle daaraan verbonden rechten en voordeden
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%-ervallen verklaren. Daarbij zal door den Deken van dit alles

aauteekeniug in het Congregatielioek worden gehouden.

ij VII. Ontbinding der Vereeniging.

Art. XVIII. Da Vereeniging of Congregatie kan slechts ont-

bonden worden door algeineene toestemming van alle leden

der Congregatie.

Art. XIX. Bij eventueele ontbinding of eindiging der Congre-

gatie zal door de leden worden beslist, waartoe de baten zullen

worden besteed.

Voor de geldigheid dezer beslissing is eene meerderlieid van

min.-tens ^'j der stemmen noodzakelijk.

§ VII I. H u i s h o u d e 1 ij k Reglement.

Art. XX. In het huishoudelijk reglement wordt geregeld de

inwendige gang der Congregatie.

Bepalingen, in strijd met de .Statuten, mogen daarin niet voor-

komen.

§ IX. W ij 7. i g i n g e n.

Art. XXI. Wijzigingen kunnen in dit Reglement niet worden

gemaakt, tenzij op eene algemeene vergadering der in Amsterdam,

in bediening zijnde Kapelaans, daartoe bijeen geroepen en ge-

houden, en met meerderheid van stemmen der ter Vergadering

aanv.-ezige ledeik

Wijzigingen in Art. I en Art. II en Art. XXI kunnen niet

worden aangebracht.

Aldns herzien en goedgekeurd in ue Alvonierue Vergadering

1909.

Het Bestuur:

Deken

Fiscus

IirivSTTOrDEIJJX RI-GI.EMRNT.

S I. Van de leden.

Art. I. IIIj, die als kapelaan door de Kerkelijke Overheid onder

het stedelijk gebied van Amsterdam in bediening gezonden is,

kan zich ten allen tijde aanmelden om lid der Congregatie te

worden, bij den Deken of den Fiscus.

Deze maakt hem bekend met het doel der Congregatie en met

hare Statuten en Reglementen. Wil hij hierna lid worden, dan

27
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wordt hij door den Deken in het Con^'regatie-boek ingeschreven

niet naam, voornaam, datum, jaartal en plaats van geboorte en

stort f 5 inleggeld.

Art. II. Elk lid betaalt eene contributie, zooals is vastgesteld

in het Statuut, art XII. a. en b.

Rechten en Plichten.

Art. III. De leden der Congregatie hebben volkomen dezelfde

rechten en plichten.

Art. IV. De leden moeten de H. Mis, die tweemaal 's iaars in

de St. Nicolaas-kerk (buiten) voor de levende en overledene leden

wordt opgedragen, bijwonen, of zoo ze daarin verhinderd zijn,

een kaars laten opsteken tot dezelfde intentie, als waarvoor de

II. Mis werd opgedragen.

Deze II.H. Missen worden tijdig te voren door den Deken

aan ieder lid per gedrukte kaart bekend gemaakt.

Art. V. Ieder lid is verplicht de »pia exercitia* door Mcr.

Snickkrs den aasten April iS8i goedgekeurd, te volbrengen.

Art. VI. Niemand der leden zal aan de dienstboden des huizes,

waar de vergadering der Congregatie gehouden wordt, iets ter

bclooning mogen geven. Daarom zal de fiscus haar elk jaar ƒ 15

geven, waarvan /5 met Nieuwjaar en elk kwartaal / 2.50. Zoo

noodig, zal de fiscus dengene, die met het innen der contributie

belast wordt, voor elk kwartaal ƒ i en de Deken den teekenaar

der namen in het Congregatie-boek iaarlijks ten hoogste ƒ 5 kun-

nen geven.

Vertrek uit Amsterdam.

Art. VII. Leden, wier kerkelijke bediening in Amsterdam op-

houdt, door verplaatsing der Kerkelijke Overheid naar elders, of

anderzins, zijn ontheven van Contributie.

Art. VIII. Vertrekt iemand zonder zijn contributie voldaan te

hebben, dan kan Art. XVII van het Statuut op hem worden

toegepast.

§11. Van het Bestuur.

Art. IX. Als een lid der Congregatie zal gestorven zijn, zal elk

der F.crw. leden een aanschrijving, door Deken en fiscus onder-

teekend, ontvangen, vermeldende, dat de Eerw. Overledene, lid

was der Congregatie.

Deze aanschrijving zal geschieden door middel van gedrukte

kaarten, en op kosten der Algemeene Congregatie-kas.

Art. X. Alle geldswaarde der Congregatie, de algemeene kas
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betreffende, wordt bewaard door den Deken der Congregatie, die

voor het in-veiligheid-zijn daarvan aansprakelijk is.

Alle belangrijke stukken, op de Congregatie betrekking heb-

bende, worden op een alleszins veilige plaats bewaard, alsook een

inventaris van hetgeen tot de Congregatie behoort. Deze moeten

elk jaar worden nagezien bij de rekening en verantwoording.

Art. XI. Alle geldswaarde der Congregatie: bestemd voor het

houden der gewone en buitengewone Vergaderingen, wordt be-

waard en beheerd door den Fiscus der Congregatie, die voor het

in-veiligheid-zijn daarvan aansprakelijk is.

Art. XII. Eens per jaar zal de Deken de rente der fondsen

afdragen aan den Fiscus ten bate der te houden vergaderingen.

Art. XIII. Omtrent het benoodigde voor de te houden Ver-

gaderingen, zal de fiscus in overleg treden met den Deken der

Congregatie.

Art. XIV. Aan den Pastoor der St. Nicolaaskerk zal telken

iare omstreeks Januari ƒ 12.50 worden gegeven voor het branden

der kaars in Art. VI der »Pia Exercitia* vermeld, op kosten der

gewone Kas.

Art. XV. Aan den Pastoor of rector der Pastorie, waar de Ver-

gaderingen gehouden worden, zal jaarlijks omstreeks Januari een

honorarium worden gegeven van y 25 voor gebruik van vuur en

licht enz. op kosten der gewone Kas.

Art. XVI. Ter nakoming van art. XIV en art. XV van het

Huishoudelijk Reglement zal de fiscus zorg dragen.

Art. XVII. In bijzondere en niet voorziene gevallen, alsook in

geschillen zullen en Fiscus en de tweede oudste in priesterjareu

(wanneer er meer zijn, in Kapelaans-jaren te Amsterdam) een

onderzoek instellen. Na onderzoek van het geval en na rijp be-

raad zal een beslissing volgen, voor alle leden van bindende kracht.

Appendix.

Art. XVilI. Uitzonderingen op alle bovengenoemde regels zijn

uitsluitend aan den Deken voorbehouden.

Aldus herzien en goedgekeurd 1909.

Het Bestuur

:

Deken

Fiscus

(N.B. De Dekenen Fiscus, wier namen neergeschreven,

waren in 1909 : J. J. M. van Vastexhoven, Decanus

en C. Brouwers, fiscus).
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De •!> Naamlijst der Ernc. Hccrcu Leden dezer

Congregatie'^ beloopt op dit oogenblik het cijfer

van 544. Die geheele lijst hier te laten volgen

is, hoewel dit eerst in het plan lag, bij nader over-

leg minder raadzaam en ook minder noodig gebleken,

\'oor de geschiedenis van het Bisdom, het is waar,

kan zij dienst bewijzen, maar zij zou te veel plaats-

ruimte vergen, voor bijzonderheden, die van elders

reeds bekend of voor den historieschrijver gemakkelijk

te achterhalen zijn. En juist voor hetgeen deze op de

eerste plaats zou willen weten: wanneer namelijk de

betrokken persoon kapelaan te Amsterdam en dus lid

van den Krans geworden is, geeft de Lijst al, zeer

jammerlijk, v/einig licht, omdat het den samenstellers van

het begin tot het einde aan voldoenden historischen

zin ontbroken heeft, want alle leden staan ingeschre-

ven met een doorloopend nummer, doch niemand heeft

er vroeger aan gedacht het jaartal van toetreding bij

te voegen. De lijst helpt dus alleen voor de vraag:

wanneer de persoon opgehouden heeft Amsterdamsche

kapelaan te zijn.

ïlet moet echter gezegd, dat geregeld en naar het

schijnt vrij voltallig, doorgaans, ook met toevoeging

van liet jaartal, bijgehouden werd welke bedieningen

de kapelaan na zijn vertrek en tot zijn overlijden ver-

der heeft waargenomen.

Als proeve der manier laten wij hier de twee eerste

bladzijden overdrukken.

NAAMLIJST DER EERW: HEER: LED:

DEZER CONGREGATIE.

1. //. T'. IloltJiir.-zen, Geboore Te Amsttlclam, — Tastoor Te

Hoorn 17S1 — Obiit ibidem 17S9.

2. /'. Sthonh'ii, Geb. Te Hoorn — Pastor Te Puriuerende 17S1

— van daar Te Oestgeest 1782 — en van daar Te Alkmaar

1790 — Obiit ibidem 1805.
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3. C. van Iinmesen, Geb. Tel^eydeu — Pastor Te Cioninienie-dijk

1781 — vau daar Te Oestgeest, 1790 — Obiit ibidem 1792.

4. /'. Kok, Geb. Te Auisteldam — Pastor iu Bergeu — heeft

de Cougregatie bedankt. Obiit.

5. H. Bctikinan, Geb. te Amsteldani — Pastor te Nibbixwoude

1783 — vau daar te Rijswijk 17S.1. — eu van daar Te Am-
Eteldam iu de Pool 1791 — Obiit ibideui 1S19.

6. P. Batenborg, Geb. Te Amsteldam — Pastor Te Ilooru 17S2

— Obiit ibidem 1782.

7. /. Hegcman, Geb. Te Amsteldam — Paslor Te Overdiemen,

17S4 — vau daar buiteu de Utregtsche Poort — eu van daar

op 't Begijueu-boff Te Amsteldam 1801 — Obiit ibidem 1818.

8. W. Scmvcen, Geb. Te Amsteldam — Pastor Tc Stompwijk

i~'6i — van daar te Haarlem 1788, — 17SS Obiit ibidem.

9. /. Lcsscher, Geb. Te Amsteldam, — Pasto: Te Egmojide,

17^4 — vau daar te Amsteldam op 't Bcgijueuhoff — Obiit

ibidem iSoi.

10. /. A. Ojferman, Geb. Te Amsteldam — Pastor vau 't Jongens-

lïuys binnen dezer stad, 1782 — van daar iu het Duifje 17S9

Obiit iljideru iSii. 12 Nov.

i[. J. Scho2den^ Geb. in de Nes — Pastor Te Stompwijk 1788

vau daar Te Buiteu Veldert 1800 — ibidem obiit 1S33.

12. E. Vi/ikcjtsiijr., Geb. Te Voorschoten — Pastor van de Helder

en Hiiisduineu 1785 — vau daar Te Grootenbroek 1789 —
en van daar te Alkmaar 1799 — ibidem obiit 1S16.

13. L\ Oi.ir, Geb. Te Amsteldam — Pastor Te Loosduinen 1785

vau .daar te Xeydeu 1795 — ibidem obiit 1816.

14. 7'. van Stavckti, Geb. Te Amsteldam — Pastor Te Bergeu

vau daar te Vlaardingen 1S02 — Obiit ibidem 1833,

15 /. Steenbergen, Geb. Te Amsteldam — Pastor Te Hoorn 17S8

vau daar Te Zevenhoven — Obiit ibidem.

16. /. /''. Straatman, Geb. Te Amsteldam — Pastor Langedijk

1783 — Obiit ibidem 1796

17. /'". y. 1'an den Broek, Geb. Te Amsteldam — Pastor Te ZSib-

bixwoude 1790 — van daar Te Haarlem — Obiit ibidem 1800.

iS. /. />'. du yfaiiie, Geb. Te Amsteldam — Sacellanus aan het

Maagdenhuis — daarna in C^ Beverwijk — Obiit Amsteld.

die 27 Aug. 17S6.

19. y. C. Vreede, Geb. Te Amsteldaui — Pastor Te Wieringen

1786 — vau daar Te Croumieniedijk 1790 — vau daar Te

IJsse, 1805 — ibidem obiit 18 r6.

20. W. S-d-aack, Geb. Te Rotterdam — Pastor te Xoordwijkerhout

17S6 — Obiit ibidem iSii, 2de Martii.
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21. M. J. Jfoiutifr, Gcb. Te Edain — Pastor Te Warmenhuyzeu
17S5 — vau daar Te Osdorp 1801 — vau daar Te Assendelft

1818 — Obüt ibidem 1826.

22. Jj. Stulart, Geb. Te Delft — obüt sacellanus in de Posthoorn

Anno 1784, die 24 Septembris aetatis 26: Sacerdot: 2.

Wij moeten ons dus verder vergenoegen met de

beoefenaars van onze kerkelijke historie opmerkzaam

te maken dat zij, wanneer het geestelijken geldt, van

wie het Amsterdamsche Kapelaansschap (sinds 1781)

vaststaat, zich tot den Krans om inlichtingen kunnen

wenden.

De vergaderingen werden in het midden der vorige

eeuw gehouden in een der zalen van het Jongenswees-

huis, in de latere jaren toen het St. Josefgezellenhuis

was opgericht, in de regentenzaal van dit laatste ge-

bouw. In 19 15 werd de krans verplaatst naar het ge-

bouw van Geloof en Wetenschap op de Heeren gracht.

Dat het honderdjarig bestaan van den Krcms aan-

leiding is geweest tot eene omvorming als Congrega-

tie, is boven vermeld. Over viering van een eeuwfeest

vonden wij nergens eene aanteekening. Toch is dit

op een plechtige wijze geschied op den 20 Januari

1881 in de St. Nicolaas (binnen) met eene Hoogmis

en feestpreek. Het feest viel echter allerdroevigst sa-

men met een geweldigen sneeuwstorm, die sedert den

voorgaanden nacht alle verkeerswegen onbegaanbaar

had gemaakt. Gevolg was natuurlijk, dat het getal der

leden die ter feestviering zouden zijn opgekomen, niet

weinig verminderd werd.

Ofschoon er van deze feestviering geen gewag wordt

gemaakt in eenig archiefstuk van den Krans, is het

ons toch gelukt deze leemte aan te vullen, doordien

het Museum >Amstelkring<s. ons met groote bereid-

vaardigheid gelegenheid heeft verschaft, inzage te
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nemen van het dagblad De Tijd, dat in gezegd

Museum volledig voorhanden is. En wij danken het

aan de gedienstige vlijt van den WelEerw. Heer C. J.

Hesp dat hier het volgende afschrift kan geplaatst

worden van het desbetreffende artikel uit »De Tijd«

van 2 1 Januari 1881 N. 10198 Tweede blad:

Een merkwaardig Eeuwfeest.

De eerbiedwaardige hoofdkerk van deze stad, de parochiekerk

van den St. Nicolaus binnen de veste (Heintjehoeksteeg), was

gisteren getuige van eeue eigenaardige en zeldzame feestviering.

De Congregatie der Eerw. heeren kapelaans van Amsterdam,

door de WelEerw. heeren H. Beukman en J. Hegeman in de

vorige eeuw opgericht, vierde haren honderdsten verjaardag en

had tot plaats harer feestviering de eeuwenoude huiskerk op den

Oudeu-Zijds Voorburgwal uitgekozen. En dat om meerdere rede-

nen. Hierheen immers was, naar de traditie, in de droevige lijden

der i6e eeuw, met het Allerheiligst Sacrament uit de »Oude Kerke,

de eeredienst door een ijvervollen priester voor de getrouwe ka-

tholieken dier tijden overgebracht; hier het eerst in deze stad

hadden onze vrome voorvaders in stilte en voortdurende vrees de

Heilige geheimen van den godsdienst gevierd ; hier werd, ruim

drie eeuwen lang, de groote beschermheilige van Amsterdam als

patroon der Kerk vereerd en de doorluchtige kerkvoogd van

Haarlem, Mgr. van Vree z.g. had deze kerk den rang van eerste

parochiale kerk van Amsterdam geschonken.

Het eeuwgetij zou worden gevierd door eene H. Mis voor de

overledene leden, ten 10 uur op te dragen door den Iloogeerw.

heer vicaris-generaal van Haarlems bisdom en eene plechtige H.

Mis van dankzegging met den lofzang Te Deum, voorafgegaan

door de wijding van een beeld ter eere van haren patroonheilige,

den H. Nicolaas van Poppel, door de Congregatie in de kerk van

den H. Nicolaas opgericht.

Een vreeselijke sneeuwstorm was oorzaak, dat van de ongeveer

honderd leden, die • aan de feestviering zouden hebben deelge-

nomen, een 50 tal verhinderd waren te komen ; maar toch, of-

schoon de H. Mis voor de overledenen moest achterwege blijven,

te midden van een talrijke priesterschaar en zooveel geloovigen

schier als de nauwe kerk kon bevatten, trad de Eerw. nestor der

Congregatie, de tachtig-jarige pastoor van Lottum van Wateringen

op, om het H. Offer van dankbaarheid plechtig te brengen, ter-

wijl na de H. Mis de Hoogeerw. deken van den Akker, van
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Haarlem, iu eene indrukwekkende toeppraak, de priesters en ge-

loovigen herinnerde aan de btteekenis van dit eeuwfeest, dat

zoozeer verhoogd v/erd door de hoogere wijding, door het kerke-

lijk gezag, in dezen den hoogwaardigen bisschop van Haarlem,

aan de Congregatie der Amstcrdamsche kapelaans, in de bisschop-

pelijke institutie en aanwijzing van een beschermheilige, gegeven.

Op welsprekende wijze werden eenige feiten uit het leven en

de niartelie van St. Nicolaas van Poppel aangestipt en in verband

gebracht met den zegen, die Anistels Katholieken, zoo vermaard

om hun godsvrucht tot het allerheiligste, genoten, met de

vruchten, die de Congregatie der Eerw. heei'cn kapelaans zich van

de keuze van dezen patroon kon beloven. Met een heerlijke pa-

raphrase vau den 132" psalm sloot de IIoogEerw. Spreker zijn

woord, dat op de talrijke aanwezigen zeker een diepen indruk

heeft achtergelaten.

Ouder de aanv.ezigeu merkte men op den Hoog Eerw. deken

der stad Mgr. H. Poppen, en, zoodra de gelegenheid zich aan-

bood, den HoogEerw. Vicaris Generaal J. E. Vregt. Het beeld

van den H. Nicolaas van Poppel, ter dezer gelegenheid iu de H.'

Nicolaaskerk door de feestvierende Congregatie geplaatst, is een

heerlijke proeve der kunst van den Heer Mengelberg te Utrecht,

aan wien de hulde toekomt een waarlijk diep religieuze voorstel-

ling te hebben gegeven vau den martelaar voor het geloof aan

het Allerheiligst vSacrament des Altaars. Moge de wensch van

den HoogEerw. feestredenaar worden vervuld en eenmaal in eene

nieuwe parochiekerk van den H. Nicolaas binnen de Veste, een

kapel of ten minste een altaar prijken ter eere van den H. Nico-

laas van Poppel, ten teeken der dankbare toewijding der Cougre-

gatieleden aan haren heiligen Pjcscliernier

!

Terwijl dit opstel ter perse gezet was, en op het

punt van afgedrukt te worden, werd ons ter kennis

gebracht, dat het bovenstaande derde Reglement, door

ons in het Boek gevonden, nooit onderteekend werd,

en alle bewijs van bekrachtiging mist. Ondertusschen,

zoo vernemen wij, ontstond er groot gevaar, dat de

»Krans<: zou gaan verdwijnen.De vergaderingen werden

slecht bezocht, \''erschillenden wilden een scheiding

maken tusschen de geestelijke en stoffelijke middelen.

Zij noemden „de bijecjikoiusten", ,,den Krans", en de

,,Pïa r.xercilia'\ ,,de Couoreoafir" en wilden dan alleen
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lid zijn van de Congregatie; een wantoestand, strijdig

met de traditie van den Amsterdamschen Kapelaans-

krans. Inderdaad moeten eenigen, toenmalige Kapelaans

van den » Posthoorns, dit privilegie der scheiding voor

zich verkregen hebben. Wijl dit echter in strijd is

met de bepalingen van den «Kranst, zal zulk een af-

wijking niet licht meer voorkomen, en kan ook geen

der Kapelaans van die Kerk zich in het vervolg op

dergelijk voorrecht beroepen. Anderen wilden veran-

deringen in het geestelijk gedeelte enz. Toen besloot

in December igi6 de toenmalige Deken, de Weleer \v.

Heer C. Wouterlood een nieuw reglement samen te

stellen. Xa een debat in een algemeene vergadering

werd met groote meerderheid aldus besloten, waarbij

eerst het in 1909 geprojecteerde den leden in druk

wenl voorgelegd. De Weleerw. Heeren H. Drenth,

H. Wennen en A. v. Noort, werkten met den Deken

het Reglement uit, waarna het den HoogEerw. Heer

i\Igr. L. Jansen, Deken van Amsterdam, werd voor-

gelegd, en ter goedkeuring aangeboden aan Zijne

Doorluchtige Iloogwaardigheid den Bisschop.

Wel heeft nu Z. D. H. de nieuwe plannen goedge-

keurd, doch gewild, dat deze nog in eene algemeene

\'ergadering door alle Icdcii aanvaard zullen worden,

en daarna ter afdoende goedkeuring aan den Bisschop

teruggezonden, om ten slotte in druk te worden uit-

gege\'en.

In deze omstandigheden hebben wij, aangezien het

afdrukken van ons opstel geen uitstel lijden kan, ge-

meend, de voltooiing daarvan in eene latere aflevering

te doen verschijnen.

Bij het -nalezen der lijst van al de priesters, die leden

waren van den Amsterdamschen Kapelaanskrans mag
men wel tevreden zijn over den geest der geestelijk-



heid, die hier werkzaam was. Van de 544 priesters,

zijn er slechts 5 die in een tijdperk van 136 jaren

verraad pleegden jegens hun H. Geloof, en afvalligen

werden. Daartegenover staan beroemde mannen van

groote deugd, hoogwaardigheidsbekleeders, bisschoppen,

die de glorie uitmaken van den » Krans «.

Vindicamus hereditatem patriim nostrorum.

IGN. M. P. A. Wils,
Kapelaan St. Willibrord buiten, Amsterdam.

20 Maart 19 17.



A.\NVULLL\G OP DE »Ex\XHUSANA«

(BIJDRAGEN v. HAARLEM Deei. XXXVI en XXXVII).

Het is volstrekt niet te verwonderen dat aan den

geleerden schrijver, Rector Rijkenberg, bij het opstellen

van een belangrijk stuk kerkgeschiedenis, de lot-

gevallen betreffende- Enkhuizen, bij al zijn noesten

speurzin enkele gegevens zijn ontgaan, waarop een

ander de aandacht gevestigd had. Deze gegevens,

welke alle ontleend zijn aan het bisschoppelijk oud-

archief te Haarlem, mogen hier als aanvulling volgen,

alleen ter voldoening aan het program dezer Bijdragen,

*om op deze wijze eene volledige beschrijving der

geschiedenis van het Haarlemsche Bisdom voor te

bereiden en mogelijk te maken*.

Blz. 62. Kapelaan Tetterode. De onaangename ver-

wikkelingen bij den dood van Pater Ruyters werden

in de Statie veroorzaakt door het stijfhoofdig drijven

van sommigen onder de voorname katholieken, om
tegen den wil der kerkelijke overheid, kapelaan Tette-

rode, die slechts 1 4 dagen als assistent pastoor Ruyters

had ter zijde gestaan, als pastoor in de Statie te zien

aangesteld. Een verzet dat zich later bij eene andere

gelegenheid op nieuw zou openbaren.

Dat ook kapelaan Tetterode aan dat optreden schuldig

zou staan, valt moeilijk aan te nemen. De kapelaan

wist te goed, dat hij, als zijnde in 1806 tot priester

gewijd, in den gewonen loop van zaken, nog niet aan

de beurt kon zijn voor eene benoeming tot pastoor.
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En al was hij een braaf en begaafd priester, ervaren

in do bouw- en schilderkunst,!) binnen 14 dagen,

waarvan er uit den aard zijner bediening, meerdere

in dö pastorie of aan het ziekbed van zijnen pastoor

werden doorgebracht, met zijne talenten de geesten en

harten onder de voorname katholieken op eene zoo

hartstochtelijke wijze voor zich innemen, zal ook hem
— verondersteld dat hij daartoe het verlangen gehad

heeft — niet mogelijk zijn geweest. Hier was geen

genegenheid, hier was verzet in het spel.

Van toegeven of wijken wilde de aartspriester Cramcr

niet weten. Zeer juist beschreef hij het geval Enkhuizen

met op 2 ]\Iaart 181 1 m zijn dagboek aan te teekenen

:

In loco Rdi Dni Walterl Ruiters, defuucti, e Societatc Jesu,

suffectus est uou sine magna difficultate ex parte praecipuoruin

commuultatis qui assistentem per quiudecim dies sacellaiiiim reti-

nere volebant, et mordicus preteudebaut, Henricus Gertv.ler ex

Orphauolrophio puerorum Amstelodauii. Pueri liujus donii ad

beginaglum coacti suut recurrere ut ad eorum parochiam.

Blz. 63. Henricus Joës Gerteler. Deze was te

Amsterdam in 1772 geboren en in 1797 tot priester

gewijd. Hij werd kapelaan te Amsterdam in het

Maagdenhuis en den 12 December 1805 pastoor in het

Jongensweeshuis. Den 3611 Alaart 181 1 volgde zijne

benoeming tot pastoor te Enkhuizen. Toen de aarts-

priester Cramer zijne visitatie-reis deed door Xoord-

Holland, vond hij, blijkens zijne aanteekening op 6 Juli

iyi2, bij pastoor Gerteler te Enkhuizen licht onstoken

bij het H. Sacrament. Een voorschrift waaraan in die

dagen door de pastoors maar weinig voldaan werd.

6 Juh 18 12.

^) Verslag van den aartspriester B. J. Gcrving van het jaar 1.S42

aau deu Vice-Superior.
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Itcr feci per totam Noordhollaudiani. In Beemster et iii Span-

broek inveiii calices non satïs inauratos, niilUhi Inmen ante SS.

Sacranientum, praeter Rdnm Dninu Gerteler iu Enkliuysen et

Vinkesteyn Alcmariae. Dnus Freeselihruni »vita Jesu' i) nbi errores

et scandalosae expressiones inveniuntur, dabat legenduni ac reci-

tanduni suis proHbus: utinani obediat.

Bij het vertrek van deken Ruël uit Hoorn, den ^2en

December 1812, volgde pastoor Gerteler hem op als

deken van West-Friesland.

Deken Gerteler stierf als pastoor van »het Vrede-

duifje* te Amsterdam den i3en Februari 1841 en werd

te Diemen begraven. Hij was vicaris-generaal en deken

van het z.g. kathedrale kapittel van Haarlem. 2)

In den >Elench7is pashriim saeculariiim^ 3) door Van

Banning opgesteld, op verzoek van den vice-superior

Antonucci, wordt pastoor Gerteler genoemd : Bonus

theologus et probus.

Blz. 63. Jacobus Joës Caarls. Hij was te Hoorn

geboren en werd den 15(^1' October 1807 in 'den Haag-

tot priester gewijd s>cum dispensatione 17 mensium

aetatis«. Hij was kapelaan te Nes en Swaluwebuurt

en te Purmerend. en pastoor in den Helder en Huis-

duinen van 1814 tot 18 18. Het getal katholieken dat

bij de stichting- dier statie, 14 Aug. 1785, .slechts 40

bedroeg, was in 1824 tot 420 gestegen. » Pastor Caarls,

1) Cewis het I.<hrn Jesu van Fr. D. Strausz.

2) Bidprentje.

•') De rjelieele titel luidt: Klenclins pastoruni saeculariumdistrictus

Ilollandiae, Zeelandiae et Westfrisiae in Missione Batava, addito com-

niuuicantiuni .singulo statiouis numero, subjuncta quoque conjectura

in qunlitates stationum, quae in quatuor classes sunt redactac, pro

earumdeni positione quodainniodo conjiciendae, quae equideni

locorum situ, populi indole, ecclepiae possessionibus, pauperum

numero, ecclesiae et presbyterii statu infinite variant, exliibetur

ordine adphabetico ut sequitur, anno Domini 1831.
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necessitate compulsus est ampliare ecclosiam, adjutus

munificentia Regis Gulielmi I', a quo accepit 3300 fl.

et bcnefactorum, qui 400 florenos dederunt, illud opus

feliciter explevit<'. ')

;•• -f

Blz. 63. Jacobus Jos. Tersmetten. Deze was 21 Nov.

i8og in den Krijtberg te Amsterdam door Mgr. Van

Velde de Melroy tot priester gewijd. Van 1824 tot

1833 was hij pastoor aan de Goudkade of Waddinx-

veen, en van 1833 tot 1852 te Kethel, alwaar hij den

2 3 en Mei kwam te overlijden. Door den aartspriester

Van Banning wordt hij geteekend als »vir simplex

et rectus*.

*

Rlz. 64. Joës Cornelis van den Braak was Haar-

lemmer van geboorte. Zijn naam komt voor op de lijst

der seminaristen, die den 17 en September 18 13 aan

het Fransche gouvernement ontheffing verzochten van

de jaarlijksche bijdrage aan de universiteit van Parijs.

»Jcan Corneille van den Braak : ses parens en déca-

dence par manque de négoce et nombreuse familie:

tres bon talent <'.

Den 8e" Sept. 1814 werd hij te Brussel tot priester

gewijd. Als pastoor van Enkhuizen werd hij in 182S

uit de heilige bediening ontslagen
;
ging naar America

en stierf in 1 83 9.

Blz. 64. Joës Petrus de Jager was te Maassluis

geboren en te Brussel den i5eu Febr. 1 8
1
5 tot priester

gewijd. Als student te Warmond had hij zich vrij-

willig als missionaris aangemeld voor Suriname. Toen

nu den 3oen Augustus 1815 zich de gelegenheid voordeed

^) »L,iber: Status ^lissionist van pastoor Soujee.
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om met Pater Van der Hoven naar de Surinaamsche

missie te vertrekken, deinsde hij voor de heldendaad

terug en bleef kapelaan te Oude-Tonge. Later werd hij

kapelaan op Texel en te Wateringen en van 1820 tot 25

Juli 1829 pastoor te Hem en Venhuizen. Hij was pastoor

te Enkhuizen van 1829 tot 1836. Deken A. A. Stein-

bach teekent in het verslag zijner kerkvisitatie gehou-

den in 1832 van de statie Enkhuizen het volgende aan:

»In ista statione observandum, quod aeditui hic, uti semper

fuerint, sint domiui absoluti, qui et dicere audent : utensilia cetera-

que ecclesiae nostrae bona sunt bona commuuitatis atque regimen

nostrae ecclesiae nou attinet ad Superiorem ecclesiasticum.

Hinc statum ecclesiae istius Arcbipresbytero, ir.ulto minus Tas-

tori numquam exponere voluerunt, nee ullus praeter aedituos hunc

novit. Ecclesia ista babet fundum qui in sola eorum potestate

secrete nianet».

Naar aanleiding van deze mcdedeelingen vroeg de

Vice-Superior aan den president van Warmond J. j\T.

Chedevüle om raad. Die daarop antwoordde : ^)

»Nou facile aedituos _in possessioue turbarem. Eteuini notau-

duni, quod ista ecclesia fuerit Jesuitaruni quorum ultimus pro-

babiliter egerit, sicut is, qui ultimus in eorum patrum statione

Leydae fuit: hic omnia familiae suae, Dno Van Berkel, testameuto

reliquit (noverunt illi qua ratione), attamcn probare potest ille

Dominus, sicut et tenet, quod omnia ecclesiae Jesuitaruni Leidensis

sua sint. Si jam idem sit Hucbusae: quid ibi prudenter tentari

potest? Saltem liucusque nihil. Si pastorem non fraudent, bene

agere permittanturc -)

Den 2s^n Maart 1836 droeg pastoor de Jager als

pastoor te Abcoude in zijne nieuwe Statie het eerste

H. Misoffer op ; hij was lijdend in die dagen, spoedig

verergerde zijn toestand, zoodat hij reeds den 3en Sept.

1836 overleed.

1) Archief van het Vice-.Supericr!aat: Antonucci.

~) Vgl. hierbij een gelijksoortig geval te Leeuwarden. ArchicJ

V. Utrecht, dl. 36, blz. 124.



l^oor \'^in Banning' wordt hij jxcnoeind: nccscientia

nee moribus laudandus.

Blz. 64— 65. Joës Stevens was afkomstig uit het

aartspriesterschap van Utrecht en in 1820 tot priester

gewijd. Hij was leeraar aan het Seminarie Culenborg

en werd, bij de benoeming van de Greuve tot hoog-

leeraar aan het collegium philosophicum, pastoor te

Nieuwendam. In 1836 werd hij pastoor te Enkhuizen.

Aartspriester Gerving deelt in zijn missie-verslag van

het jaar 18^2 over de Statie Enkhuizen het volgende

mede:

Statio Encbusana olim pertinuit ad patres Jesuitas sed ab anno,

ini fallor, 1S14 ad saeculares transivit. Ecclesia potissimum quoad

nteriora est pulcherrima ornameutis et paramentis praetiosissiniis

ditissime dotata et inspectione dignissiuiis. Res ibidem jam bene

adniinistrantur cnm aedituls; conimunitas aiitem pro plnrima parte

opibus destituta. Interim et pro pauperibns et pro ecclesia fun-

dationes adsnnt nou paucae, quae autem arbitraria administra-

tlone cnjusdam jam defuncti praepotentis viri magnum passae snnt

detrinientum. Pastor, qui olim fuit praeceptor in Seminarie Culen-

borgeusi vigilans est, zelosus et tranquilli animi.

In 1845 verfraaide pastoor Stevens zijn eenvoudig

bedehuis met een nieuwen voorgevel; blijkbaar tegen

den zin der regeering, w^ant toen het kerkbestuur ter

bestrijding der gemaakte onkosten, om subsidie ver-

zocht, werd op zijne aanvrage den gen Maart 1846

afwijzend beschikt.

In 1848 werd pastoor Stevens tot pastoor benoemd

te Rijswijk, maar weigerde de benoeming te aanvaarden.

Hij stierf te Enkhuizen den 24en April 1850.

Blz. 67. Jacobus Cornelius van 't Rood was te

Amsterdam den 12^:1 Februari 181 7 geboren en den

29211 Augustus 1843 te Warmond tot priester gewijd.



433

Hij was assistent te Monnikendam, van 1843— 1850

kapelaan te Amsterdam in de Statie »de Papegaai*,

van 1850 tot 1870 pastoor te Enkhuizen, van 1870—
1872 pastoor te Weesp en van 1872 tot zijn dood,

4 Mei 1891, pastoor te Roelofarendsveen. i) Door zijne

milde beschikkingen werd hij de grondlegger der

parochie Oude-Wetering.

Ten slotte vestigen wij 'nog even de aandacht op

een merkwaardig doek, afkomstig uit de parochie-

kerk van Enkhuizen, eene allegorische voorstelling

gevende van de katholieke Kerk en aanwezig in het

bisschoppelijk museum te Haarlem. 2)

Zij is afgebeeld als een zeilend schip, het kruis in

top en de H. Geest aan het roer; zeilen en vlaggen

hebben hunne bijzondere versiering en beteekenis; de

bemanning heeft hare passende bezigheid. Oud en

Nieuw Verbond, Heiligen, zielen des Vagevuurs zijn

afgebeeld of voorgesteld. De hoofdvoorstanders der

verschillende ketterijen dobberen op het water, of

bestoken het schip; de kerkleeraren waken en ver-

dedigen, enz.

1) Bidpreutje.

2) Gids van het musejim : 5e dr. blz. 199.

J. C. VAN DER Loos.

Nieuwerkerk a/d IJsel, 1 Juni 1916.

28



HIEROXYMUS DE ROCK, PSEUDO-BISSCHOP

VAN HAARLEM, IM BETREKKING TOT

HET OUD-KAPITTEL VAN HAARLEM.

Onder Nicolaas van der Meer, den vicaris-generaal

van het oud-kapittel van Haarlem was het Jansenis-

tisch streven onder de kanunniken genoegzaam ten

onder gegaan, en had men zich, overeenkomstig de

voorschriften van Rome, volkomen onthouden van het

uitoefenen van eenige geestelijke rechtsmacht in het

oud-bisdom van Haarlem. Dit verdroot het pseudo-

kapittel van Utrecht, dat, als zijnde metropolitaan, zich

geroepen waande om de prijs gegeven rechten der

Haarlemsche kerk te handhaven, en tot vicaris-gene-

raal van het nalatige kapittel, den Enkhuizer pastoor

M. J. Knotter op den 31 en Augustus 17 17 aan te

stellen. Later ging het pseudo-kapittel een stap verder

en stelde den i2eu Juni 1727 Theodorus Donker(s),

pastoor op de Brouwersgracht te Amsterdam, tot bis-

schop aan van de verweesde diocese. Door de Staten

van Holland werd hij als zoodanig niet toegelaten,

zoodat zijne bisschopswijding achterwege bleef. Vol-

gens Pater de Longas in zijne briefwisseling met

Testa, den secretaris van den nuntius Tempi, zou deze

weigering van den kant der Staten te danken zijn

geweest aan het invloedrijk en krachtig optreden van

notaris Hcymenberg te Alkmaar, »Heimenbergius ille

solus annullavit supplicam a duodennio Ordinibus Hol-

landiae presentatam, in qua postulat Theodorus Don-

ker(s), jansenista faniosus nunc defunctus, in Episcopum

Flarlcmensem admitti. Conveniebat oninia consessus
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membra et tantas illis desuper allegavit inconvenientias,

ut supplica fuerit rejecta. i)

Op den i4en Mei 1742 was op 66-jarigen leeftijd

op Rhijnwijk buiten Utrecht de pseudo-bisschop Do-

minicus Maria Varlet gestorven, en was in de Holland-

sche missie alleen de zich noemende aartsbisschop van

Utrecht J. P. Meindaerts in leven. Wilde dus de Jan-

senistische partij bij den dood van IVIeindaerts niet

verloopen, en de »esecrabile succcssione« onderbreken

— zou Ciamberlani zeggen, 2) — zoo was het noodig voor

minstens een der openstaande suffragaan-bisdommen een

tweeden bisschop aan te stellen. Haarlem kwam daar-

voor het eerste in aanmerking, en den 2 6en Juni 1742

werd door het pseudo-kapittel van Utrecht Hieron)'mus

de Bock pastoor in de Vinkensteeg te Amsterdam aan-

gesteld tot bisschop van Haarlem. ^) Zijne heiligschen-

nende wijding geschiedde den 2en September 1742. Den
5en Januari 1743 werd hij door Paus Benedictus XIV
in den kerkdijken ban gedaan. Hij stierf 11 Dec. 1744.

Vrij mocht een ongenoemde zanger De Bock toe-

zingen dat

Jltj' zig uit liefde laet de bisschops-last oplegge^i.

Zagtmoedig is zijn aard, ootmoedig is ztjn hert

Voorwaer de man verdient dat hij gemijterd wert,

maar zijn staf en mijter zouden in het Haarlemsche

bisdom loutere sieraden zijn, omdat het kapittel van

Haarlem en verreweg het grootste gedeelte der geeste-

lijkheid zich van het Jansenisme had afgewend. Zelf

*) Brief van 15 Aug. 1740 behooreude tot het nuntiatuur-archief

van L,. M. Tempi, thans berustend in het oud-archief van het

bisdom te Haarlem, gelijk ook de overige aktestukken.

') Archief van Ulr.: dl XVI, blz. 428.

3) In de breve van Paus Benedictus XIV van 20 Dec. 1742

wordt de Bock »het aapje* van Meindaerts genoemd.
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getuigt hij lu't den 3^11 December 1742 in zijn »harder-

lijke brief aan de catholyke Geestelijken en Iceken

van het Bisdom Haarlem*, i)

Tusschen de ellenden der kerke van Utrecht, had zij ten minste

dien troost, dat haer Capittel standvastiglijk voor de regten dier

moederkerke bleef strijden, en al wat moogelijk was, aenwenden,

om eenen eigen bisschop te bekoomeu : welke poogingen de Heer

ook eindelijk van over bijnaer twintig jaeren op eene heel bezon-

dere wijze gezeegent heeft. In het begin dezer droevige geschillen,

hadden wij ook in dit bisdom den troost dat het Capittel van

Haarlem de dierbaere regten dezer kerke verdedigde, op de zelve

wijze als dat van Utrecht; maer, tot ons groote leet, 't en heeft

op de zelve wijze niet volhardt; en men heeft hier gezien gelijk

in ontelbaere andere voorvallen, dat de gave der volhardinge niet

aen allen die wel beginnen, vergund word. Eeuigen der Capittel-

Heeren van Haerlem, 't zij dat zij de noodige kloekmoedigheid

niet hadden om zwaere vervolgingen uit te staen, 't zij uit andere

diergelijke beweegredenen, hebben zig haest ten onder gegeven;

de klóeksten zijn allengjes uitgestorven, en men heeft er t'elkens

zwakkeren in hunne plaats gekoozen : zoo dat er nu sedert veele

;aeren niet eene der cauoniken van Haerlem meer is, die de be-

staudigheid des Capittels en de geestelijke regten des Bisdoms,

openbaerlijk durven verdedigen, of eenig geestelijk bestier oeffenen

uit kragte van die kostelijke 'regten; maer dat zij in tegendeel

zig bereid tooneu om in alles af te hangen van het wilkeurig

gezag der bedienden van 't Roomsche Hof; en aen datHof over-

leeveren, voor zoo veel in hun is, de dierbaerste regten van Bis-

dom en Capittel, het onmiddelijk en volkoome bestier van 't heele

Bisdom. Ondertusschen zijn de Capittel-Heeren zelve overtuigd

van de volkoome bestandigheid des Bisdoms en Capittels en ver-

volgens van het geestelijke tegtsgebied, 't welke er aen vast is:

zij weeten of moeten weeten, dat zij geene eigenaers van die

regten maer bewaerders zijn, aen wien ze volgens de kerkregels

heiliglijk zijn toevertrouwd ; zij weeten nog daereuboven, dat zij

onder eede verbonden zijn die regten huns Capittels te verdcc-

digen. Dog verre van aen zoo wezenlijke en beëedigde beloften te

voldoen zoo is hunne afval een voorbeeld en een strik geworden

voor menige ander pastoors en priesters van dit Bisdom : zoo ilat

1) Gedrukt te Amsterdam 1742, zonder naam van den drukker.
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er vrij weinigen aen de regten hunner kerke, aen de waerheid

en geregtigheid zijn getrouw gebleven. Hoe is het goud zoo ver-

duisterd! Hoe is die schoonste kleur zoo veranderd! Hoe leggen

de steenen des Heiligdoms zoo verstrooid op de hoekeu van alle

straeteu

!

Uit zulke geschapenheid van de zaekeu dezes Bisdoms, is het

ligt te begrijpen, dat er nog meer moeielijkheden zig opperden

om aen deze kerk eenen eigen bisschop te verzorgen, dan aen

de kerke van Utrecht ; en dat het werk noodzaekelijk moest lang-

zaemer voortgezet worden, 't Is wel waer, dat, het Haerlemsche

Capittel in gebrek blijvende van zijne regten te gebruiken en

van het wettig bestier zijns Bisdoms waer te neemen, het aen den

Aertsbisschop van Utrecht, als Metropolitaen, toestond ') daer in te

voorzien en de ualaetigheid des Capittels te vervullen Maer in

haggelijke tijden, in 't midden van droeve verdeeldheden is 't

niet altijd geraedzaem aeustouds alles te verrigteu daer men toe

geregtigd is. De liefde en de christelijke voorzigtigheid vereischen

dikwijls, dat men ook in de regtvaerdigste zaeken langzaem voort-

gae, en zoo verre als het mogelijk is alles vermijde wat de ge-

moederen van sommigen, en voornaemelijken van zulken aen

wien men eene diepe eerbiedigheid schuldig is, nog meer zou

kounen vervreemden. Deze is eene van de redenen om welke de

zaek van eenen bisschop van Haerlem zoo lang gedraelt heeft,

hoewel men anderzins van over veele jaeren niet alleenlijk wiste

dat men er toe geregtigd was, maer ook den raed en de toe-

stemming daertoe hadde van aenzienelijke bisschoppen, godsge-

leerden en regtsgeleerden van Vrankrijk en Braband. Des heeft

men begonnen met eenen algemeinen Vicaris voor het open-

staende Bisdom van Haerlem aen te stellen, om dus het wettig

bestier van die kerke te handhaven en getuigenisse aen haere

geestelijke regten te geeven ; maer het inwijden van eenen eigen

bisschop, is om verscheide redenen, die 't hier niet noodig is op te

tellen, allengjes zoo lang uitgesteld, dat eindelijk de uiterste nood

geen langere uitstel meer kon toelaeteu

Alleen genoot de nieuwe bisschop boven pastoor

Donker het voorrecht door burgemeesters en regeer-

ders der stad Amsterdam en door de Staten van

') Toestond = toekwam.
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Holland, Zeeland en West- Friesland in het Noorder-

kwartier te worden erkend en toegelaten tot het ver-

richten zijner bisschoppelijke functiën, naar luid der

twee volgende besluiten.

Besluit van burgemeesters en regeerders der stad

Amsterdam, waarbij Flieronymus de Bock erkend wordt

als bisschop van Haarlem.

7 Sept. 1742.

Burgeuieesteren en regeerders der stad Amsterdam admitterea

bij dese Hieroninius de Bok als door Petrus Mtiudarts aardsbis-

schop van Uytregt gewijd zijudi; tot bisschop van Haarlem om
de bisschoppelijke functie bij provisie en tot wederseggens toe

biuue dese stad te mogen doen, en is aan hem hiervan ver-

leent dese Acte, ingevolge het placaat van de Heere Staaten van

Holland en Westvriesland in dato 21 Sept. 1730, na dat hij al-

vorens de verklaring, begrepen in 't derde Artikel van 't selve

placaat, met zijne gewone handtekening op nieuws had be-

krachtigt.

Actum iu Amsterdam 7 Sept. 1742.

Ter ordinantie van Haar Ed. Groodagtbare vernoemt,

w.g. P. D. La Courdt.

Gelijk besluit der gecommitteerde raden van de staten

van Holland, Zeeland en West-Friesland in het Noorder-

kwartier.

15 Nov. 1742.

De gecommitteerde Raden vau de Staten van Holland en West-

vriesland in Westvriesland en 't Noorderquartier admitteren bij

dese Hieronimus de Bok als door Petrus Joannes Meyndaerts

aardsbisschop -van Uytrecht gewijt zijnde tot Bisschop van Haar-

lem, om de bisschoppelijke functiën bij provisie en tot weder-

seggens toe ten platte landen deses quartiers te mogen doen, en

is aan hem hiervan verleent dese Acte, ingevolge van 't placaat

van de Heere Staaten van Holland in dato 21 Sept, 1730, naar-

dat hij alvorens de verklaring begrepen in 't 3 Artikel van 't

sclve Placaat met zijne gewone handtekening op nieuws had

bekragtigt.

Actum Hoorn den 15 Nov. 1742.

Ter ordinantie van de Gecommitteerde Raaden voornoemt,

w.g. J. Carbasius.
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Prof. Fruin die de schuld van het gemis der ge-

wetensvrijheid, waaronder de katholieken tijdens de

Republiek lijdende waren, niet op de Staten maar op de

volksdriften schuift, waardoor de Staten werden voort-

gedreven, 1) zal hen toch moeilijk hier van willekeur

vrij kunnen pleiten, door aan eene kleine, weerspan-

nige groep onder de katholieken — van de 25000

katholieken te Amsterdam waren er slechts 2 000 Janse-

nist — een bisschop te schenken, terwijl aan de katho-

lieken-zelven op hun herhaald dringend verzoek het

bezit van een Vicarius-Apostolicus werd ontzegd.

Van » volksdriften « kon hier toch in het minst geen

sprake zijn.

Maar ofschoon De Bock de gezindheid kende der

kapittel- heeren, zoo wilde hij toch als bisschop met

hen in nadere betrekking treden. De gelegenheid bood

zich aan den 27^11 Mei 1743 toen Van den Steen te

Amsterdam vertoefde ter pastorie van Claudius Cavel-

lier, pastoor in *de Pook. De beide heeren Gerardus

Hamaker, kapelaan op de Brouwersgracht en Joannes

Hollingerus, secretaris en kapelaan van De Bock gin-

gen naar »de Pool« en vroegen om Van den Steen

te spreken : zij zouden hem een brief overhandigen,

waarin de Bock het kapittel aanspoorde om zijne

rechten te handhaven, en tevens voor ieder der kapittel-

heeren een exemplaar afgeven van zijn reeds vroeger

verzonden »harderlijke brief*. Maar de beide kapelaans

konden onverrichter zake huiswaarts keeren. Van den

Steen stond hen niet te woord.

Deze gebeurtenis deelde hij aan den nuntius mede in

een brief, gedateerd den 3oeti Mei 1743.2)

1) Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog : zevende druk, 's Gra-

venhage, Martinus Nijhoff, blz. 260 env.

2) Nuntiatuur-archief Tempi, als boven.
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Rxcclloiiissimc ac Revcrcndissime Domine

!

20 Augusti anni praeteriti scripsit mihi Excellentia

V'1 Sanctissimum Dominum desiderare scirc num in

perversa electione Ilieronimi de Bock in pseudo-epis-

copum Ilarlemensem mihi aliquid intimatum aut decla-

ratum fiierit, sicuti olim in ca factum est, qua schis-

maticus Mijndaers in pseudo-episcopum fuit electus

:

quod tune minime fecerunt schismatici, sed nunc simile

quid tentavit pseudo-episcopus ]3e Bock. Res ita se

habet. Die lunae 27 hujus dum essem Amstelodami

apud R. D. Claudium Cavellier venerunt duo schis-

matici me loquendi, ut dicebant, causa, ast vere insin-

uationem faciendi a pseudo-episcopo Harlemensi. Sed

cum illos non dignarem alloquio, die martis milii

traditae sunt Harlemi ordinario tabellario duae epis-

tolae, quarum copias Excellentiae Vae mittere primo

cursore muneris mei esse duxi. Et spiritus sancti dono-

rum obundantiam Excellentiae Vae apprecans omni

veneratione et obedientia subcribor.

Sign. J. Van den Steen.

Harlemi, 30 Maii 1743.

Aan de Bock bleef dus niets anders over dan zijn

bisschoppelijken brief op de gewone wijze, met den loo-

per, aan het adres van Van den vSteen te laten bezorgen,

maar hij voegde daar tevens een tweede schrijven aan

toe, alleen bestemd voor Van den Steen, die gewei-

gerd had de beide Jansenistische kapelaans te woord

te staan. De exemplaren van zijn >harderlijke brief

«

waren »om redens willen « achterwege gebleven.

De eerste brief, die met de woorden aanvangt squamvis

non dubitem* werd reeds in deze Bijdragen afgedrukt; i)

de tweede tot Van den Steen gericht, moge hier volgen

:

1) I,. c, dl. XVIII blz. 328—329.
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AmpUssime Domitie,

Nadien de eerwaarde Heeren Gerardus Hamaker en Joannes

Hollingerus, welke gisteren zijnde de 27 Me}- na U, Ampl., met

dese nevensgaande toegesonden heb, het geluk niet hebben mogen

genieten van aan U Ampl. dezelve eigenhandig te bezorgen offte

ook verders te spreken, zoo heb egter dienstig geoordeelt, dien-

zelve brief als nu op nieuw aan U Ampl. toe te zenden, van herte

wenschende dat zij door U Ampl. gelezen zijnde de verhoopte

uytval, te weten de vrede zal genieten ; wat aanbelangt de exem-

plaren van mijn harderlijke brieff, van welke in de nevensgaande

gewaagt word, en die op gisteren bij de zelve ook vervoegt waren,

heb dese als nu om redens willen agtergelaten en niet gesondeu.

Ondertussen U Ampl. alle zegen in 't aanstaande hoogfeest van

Pinxteren toewenschende en mijn zelve opdragende om ten alle

tijden met U Ampl, op d'alderminzaamste en regtzinnigste wijse te

handelen, tot bevordering van de eenzaamhijt en vrede in ouse

kerck, tekene mij

AmpUssime Doniiue,

U wijdluftighijtz berijdwillige dienaar

HiERONiML'S, Bisschop van Haarlem.

Amsterdam, den 28 May 1743.

Op 't bevel van zijn Hoogwaarde.

JOANNKS Hoi.ijNGF,RUS, Sccret.

Met heilige verontwaardiging' werd het schrijven van

de Bock door het kapittel den 21e" Juni 1743 beant-

woord. Met hem, die onwettig gekozen, heiligschen-

nend gewijd en door den Paus in den ban was gedaan,

werd alle gemeenschap geweigerd. ^) De Bock had

zich in de gezindheid der kapittelheeren niet bedrogen.

Den 3en Juni 1743 zond de nuntius aan Van den

Steen een briefje ter dankzegging voor de wijze waarop

hij hem van de gebeurlijkheden met de Bock op de

hoogte had gehouden.

Pergratum mihi fuit quod Ampl. Va cousueta diligentia ea exe-

quuta fuerit quae S.S. N. scire desideraverat quoad schismaticum

1) Ook deze brief is te vinden in de Bijdragen : dl. XVII, blz.

329—330.
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Bockiuni, cujus litterarum copiani ab Ampl. Va transniissani rite

recepi et de quihiis gratias nou vulgares habeo. Si quid postea

a sacrilego isto perturbatore descendat et Ampl. V^e innotescat,

commuuicari desidero et omni etc. ')

Uit de houding van Van den Steen tegenover den

pscudo-bisschop De Bock blijkt, dat Pater de Longas

in zijne briefwisseling met ïesta, den secretaris van

den nuntius Tempi, in de jaren 1740 en 1741 toch

niet zeer liefderijk of althans voorbarig gehandeld

had, niet \^an den Steen nog altijd van Jansenis-

tische neigingen te blijven verdenken. Zoo schreef hij

den lyeu October 1740: »Respice ejus caput [capituli].

Qualis fuit ille ab initio? Jansenista sed non perfectus,

utpote non satis sapiens et ut talis missus fuit ab

illo nequam de Swaan, libelli supplicis authore, in

qualitate sacellani [pastoris] in pagum de Wormer.

An serio putas illum mutasse vestem ? Non credidero

saltem interne, sicut enim teste Veritatis Spiritu, non

potest Ethiops mutare pellem suam nee pardes varie-

tates suas, sic nee illi cum didiscerint Jansenismumc

En wederom den 20^^ Febr. 1741 vraagt de Longas

aan Testa: Zijt gij soms beducht dat Van den Steen

met zijn kapittel zal afvallen? Dit is niet in hun be-

lang: zij zouden alleen gelaten worden.

»Ecquod timetis? Steenianum cum suis? An forsan

timetis eum cum capitulo suo deserturum Matris Gre-

mium? In hoc non consistit suum interesse, a com-

munitatibus namque deserentur et soli manerent«.

') Archief Tempi.

J. C. VAN DEll Loos.

Nieuwerkerk a. d. IJsel, 2 Aug. 19 16.



REGELS VOOR HET UITGEVEN VAN
HISTORISCHE BESCHEIDEN.

In de laatste jaren heeft het Bestuur van het

Historisch Genootscha.p (gevestigd te Utrecht) zich

bezig gehouden met het herzien van de in 1884 en

1896 van wege het Genootschap uitgegeven ^<''/rt'//>/^(?«

over de iiiigave van handschriften en Bepalingen over

het uitgeven van handschriften betrekking hebbende op

de nieu7ve geschiedenis.

Deze Bepalingen werden in 1884 en i8g6 door ge-

zegd Bestuur aan onze Redactie toegezonden met

» verzoek om die aan het hoofd van een eerstvolgend

»deel der » Bijdragen* te plaatsen «. Volgaarne en met

instemming hebben wij toen in ons tijdschrift (Deel

XIII blz. I en weder Deel ]SXIII blz. i) aan dat ge-

ëerd verlangen voldaan, en daarbij het beleefd en

dringend verzoek gevoegd, dat onze medewerkers de

voorgestelde Bepalingen in acht zouden willen nemen.

Thans heeft het Genootschap den uitslag van haren

nieuwen arbeid in October 1915 neergelegd in een

bundeltje: Regels voor het iiitgeven van historische

bescheiden »waarin bovengenoemde Bepalingen, ten

>deele herzien en uitgebreid, zijn opgenomen, vermeer-

»derd mot Regels betreffende Noten, Inleidingen en

» Indices <\

Dit bundeltje werd echter nu slechts aan de leden

van het Genootschap toegezonden, terwijl het in den

handel verkrijgbaar is gesteld tegen den prijs van

f 0.50. Wijl het Bestuur evenwel >van meening is, dat

»ook in andere kringen dan in dien der Genootschaps-

»leden belangstelling voor genoemde Regels zal blijken
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»te bestaan*, zoo heeft het ten behoeve van onze

Redactie een zeker aantal exemplaren beschikbaar ge-

steld tegen den verminderden prijs van f 0.25.

Nu hebben wel reeds onze zuster-redacties van het

Utrechtsche Archief en de Bossche Bijdragen, met

welwillende toestemming van het Genootschap, het

bundeltje zelf in zijn geheel opgenomen {Arch. v. Utr.

Dl.XLII blz. I en B. Bijdr. Dl. I blz. i) en is ook bij

onze Redactie de vraag overwogen, of wij niet, na

verkregen toestemming, hetzelfde zouden doen. Onze

Redactie heeft echter van dit plan moeten afzien, wijl

er door de vertraagde verschijning van ons tijdschrift,

die wij voortdurend betreuren maar die het gevolg is

deels van den overgang naar een nieuwen uitgever

doch bovenal van de belemmerende tijdsomstandig-

heden, geen plaats beschikbaar is. Het bundeltje toch

heeft thans den omvang van 43 bladzijden, terwijl er

zeer veel kopy dringend om plaatsing vraagt.

Wij bepalen ons derhalve bij bovenstaande mede-

deelingen en bij het bericht, dat de Regels tegen be-

taling van f 0.25 bij onze Redactie kunnen worden

aangevraagd (adres: Huis >Duinrust« te O verveen),

terwijl wij, met niet minder aandrang dan vroeger, het

verzoek aan onze medewerkers herhalen.

De Redactie.

25 Maart 191 7.



DE CISTERCIÊNSER-ABDIJ

VAN LOOSDUINEN.

LIJST DER BIECHTVADERS EN KAPELAANS.

De abdij van O. L.Vr. te Loosduinen, enkele jaren vóór

1231 gesticht, werd 1233 door het generaal-kapittel in

de orde van Citeaux ingehjfd. Dit geschiedde op bevel

van den Paus, want reeds lang had het generaal-

kapittel besloten geen nieuwe nonnenkloosters meer

aan te nemen. De stichter, graaf Floris IV had, opdat

zijn bede zotc verhoord "vorden, de tusschenkomst inge-

roepen van den Paus. Loosduinen werd aangenomen

in de orde, en wel als dochterklooster van Citeaux. i)

De nonnenkloosters der Cisterciënserorde zijn gesteld

onder de rechtsmacht van een Vaderabt, die de kloosters

visiteert, de keus der abdissen voorzit, en de plechtig-

heid der kleeding en professie leidt. Ilij benoemt de

biechtvaders en kapelaans, en houdt het toezicht over

het geestelijke en tijdelijke der abdij, welke overigens

zelfstandig is in bezit en bestuur. Een uitzondering

hierop maakten de friesche vrouwenkloosters, welke de

eigendommen gemeen hadden met de vader-abdij en.

Bovendien droegen de biechtvaders er den titel van

prior, niettegenstaande dit uitdrukkelijk verboden was

door het generaal-kapittel. Loosduinen was het eenigste

dochterklooster van Citeaux in het tegenwoordige

Nederland, In Friesland en Groningen behoorden de

nonnenkloosters aan de verschillende Cisterciënser-

'J
Bijdr. Hiiar/eni, XXIV (1899) 32 1— 379.
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abdijen aldaar, behalve Essen, bij Groningen, dat een

dochterklooster van Clairvaux was. Hoenepe bij Deven-

ter, St. Servaas, Alariëndaal (Utrecht), Leeuwenhorst en

Roermond behoorden aan de abdij Oude-Kamp bij

Rijnberk. Binderen (Helmond), was een dochter van

het brabantsche Villers, Bethlehem in Schouwen en

O. L. Vr. in Noorddijk (Zeeland) van Clairvaux. i)

Reeds vroeger werd de vraag geopperd (Bij dr. XX,

329) uit welk dezer kloosters de eerste bewoonsters van

Loosduinen kwamen. De veronderstelling, dat Mariën-

daal evenals Leeuwenhorst ook Loosduinen bevolkte,

gaat niet op. Loosduinen bestond vóór Mariëndaal er

was. Zeer waarschijnlijk werden de eerste nonnen ge-

zonden uit een der Z.-Brabantsche abdijen, gesticht of

rijkelijk begunstigd door de hertogelijke familie van

gravin 'Machteld. Mogelijk is ook, dat Loosduinen be-

volkt werd door het naastbij-gelegen Bethlehem in

Schouwen (Zeeland), dat vóór 1224 bloeide. Bethlehem

stond in nauwe betrekking met den abt van Ter Doest

in Vlaanderen, Ook Loosduinen werd aan diens hoede

toevertrouw^d. Als de vaderabten ver van hunne

dochterkloosters verwijderd waren, of zoovele kloosters

hadden dat zij deze onmogelijk konden verzorgen, dan

stelden zij over hunne kloosters commissarissen of

plaats-vervangers aan. De abt van Clairvaux benoemde

als zoodanig voor Bethlehem den abt van Ter Doest

of Capelle te Lissewege in Vlaanderen; de abt van

Cïteaux belastte hem met Loosduinen. Vandaar een

Vlaamsche invloed in de hollandsche abdij. Trad in

Leeuwenhorst wegens de verbinding met Oudekamp

(bisdom Keulen) een Keulsche abt van St. Panthaleon

op als conservator privilegiorum, in Loosduinen komt

') winter, Die Vtsterctenser des nordöstlichen DeiitschlauJs, III
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als zoodanig voor de vlaamsche abt van Eechout bij

Brugge. 1) Hoelang Ter Doest de zorg voor Loos-

duinen waarnam, is niet juist uit te maken. Uit een

brief van den abt Arnulphus 12 85- 1300 aan den abt

van Cïteaux, ziet men, dat deze nog als commissaris

optrad in Loosduinen 2). 12 Jul. 1291 getuigt de abdis

van S. Clara, dat de abt en het convent van ter Doest

wegens het tijdig voldoen van een rente haar in den

nood waren te hulp gekomen ^). Men vindt verder geen

aanduiding meer van relatie tusschen de beide abdijen.

1347 had de abt van Eiteren bij IJsselstein de plaats

ingenomen van den abt van Ter Doest. In een dreig-

brief van graaf Willem V wordt hij als visitator van

Loosduinen vermaand zijn plicht te doen en orde in

de abdij te brengen. De abt van Cïteaux was waar-

schijnlijk uit politieke redenen verplicht geweest den

vlaamschen abt door een Hollander te vervangen, zoo-

dra aldaar het eerste mannenklooster der orde gesticht

was. Eiteren echter was nauwelijks gesticht, of de

grootste rampen kwamen het klooster teisteren. Het

werd door het krijgsvolk verwoest in 1349, kwam ge-

heel tot verval, en werd door de monniken verlaten.

Eerst in 1394 nadat de kloostergebouwen hersteld

waren werd het klooster opnieuw begonnen door de

abdij Oudekamp als prioraaf*). Wie in dien tijd met

de zorg voor Loosduinen belast was, is moeilijk te

') De conservator of defeusor privilegiorum had natuurlijk geen

rechtsmacht of jurisdictie, zooals verkeerd in Bijdr. lïaarl. XXIV,

329 wordt voorgesteld. Joaunes abt van Eechout komt ook voor

als «defensor bonorum* van Ter Doest, in een oorkonde van den

Codex Dunensis, 483.

2) Fr uy tier, Brief van (Jen abt van Ter Doest over het benoe-

men van een abdis te Loosduinen, in Annales Soc. d'Eimdation Flandre

(I913) 224— 235.

3) Freniery, Oorkb. Hall. en Zeel. Suppl. 234—235.

*) J a u a u s c h e k, Orig. Cisterc, /, 279.
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gissen. Wel had Oudekamp in 1382 te Heusden Marien-

kroon gesticht, doch deze nieuwe stichting had met

zulke moeilijkheden te kampen, dat hot klooster eerst

14 10 bij de orde werd ingelijfd. Warmond, 1386 be-

gonnen door Oudekamp, werd na 6 jaar weder ver-

laten. De monniken keerden naar Oudekamp terug of

hielpen IJsselstein opnieuw bevolken. 141 2 werd War-

mond weder hersteld door IJsselstein en daarna werden

nog kloosters opgericht in Heemstede, Monnikendam

en Wateringen. De biechtvader Arn. Petri Catwijck

overl. te Loosduinen 1510^) is naar zijn naam te oor-

deelen wel afkomstig uit een der Hollandsche kloosters.

Gewoonlijk was de biechtvader een der monniken

van het klooster van den vaderabt of van diens plaats-

vervanger, tenzij deze door een te kort aan personeel

verplicht was, iemand uit een ander klooster te be-

noemen. Slechts dan, wanneer men over geen ordens-

genooten kon beschikken werd een ander regulier

of seculier priester benoemd. De kapelaans waren

meestal seculiere priesters, die eene kapelanie of vicary

in de abdij gesticht, bedienden, en als zoodanig meestal

door de abdis aangesteld werden.

In 1518 of 19 stelde de abt van Cïteaux den abt van

St. Bernard aan de Schelde tot zijn plaatsvervanger

of commissaris aan. In Loosduinen heerschte reeds

eenigen tijd een geschil tusschen het convent en den

biechtvader. Beide partijen weigerden hardnekkig alle

vergelijk. De abt Marcus Cruyt, afgevaardigd als visi-

tator door den abt van Cïteaux, zond den biechtvader

weg, benoemde een monnik van zijne abdij en her-

stelde zoo vrede en eendracht in het klooster. -j Uit

') Bijdr. Haarl. XXXVI, 39—41.
2) G. Jongelinus, O. Cist. A'otilia abbatiantm O. C:si.{Qo\.

1640) IX, 70.
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de commissie gegeven door den abt van Cïteaux aan

den abt van St. Bernard zoo voor Loosduinen en

andere kloosters, 152 1, ziet men, dat hij gewoon was

zijne commissarissen aan te stellen voor slechts drie jaar. i)

St. Bernard bleef met de zorg voor Loosduinen belast

en benoemde er de biechtvaders zoolang, tot de her-

vorming een einde maakte aan het bestaan van Loos-

duinen, 1573. Cïteaux ging ten onder door de fransche

revolutie; St. Bernard slaagde er in deze zware stormen

te boven te komen.

Door de uitgave van het Obituarium dezer Abdij,

igoi, leert men verschillende biechtvaders van Loos-

duinen kennen. De tot nog toe bekende biechtvaders

en kapelaans van Loosduinen zijn

:

I. Heer Florentius kapelaan, die bij de stichting zijn

huis ter zijde van de kapel verkocht.

IL Henry kapelaan van Loosduinen komt voor in

een kwitantie 1289 gegeven door de abdis van Rijns-

burg aan de abdij van Ter Doest. '')

IIL Frater Gregorius was 1434 confessor in Loos-

duinen. 3)

IV. Arnoldus Petri Catwijck overleed 15 10, oud 70

jaar en was sinds 25 jaar confessor in Loosduinen.^)

V. Anno 15 17 werd als prior naar het klooster

Steenkerk in Friesland gezonden, Joannes Amster-

dammus eertijds confessor te Loosduinen.'^)

VI. 18 Nov. 15— , overleed Guihelmus de Mera biecht-

vader in Loosduinen, monnik der abdij St. Bernard bij

Antwerpen, ö)

') Bijdr, gesch. hertogd. Brabant (1905) V, 86.

2; P'remery Oorkb. v. Holl. en Zeel. Suppl. 220.

3 en ") Bijdr. van H. XXXVI (19 14) 39—41.
5) Archief Aartsb. Utrecht XXIX, 191.

•)Van Douinck, Obilnan'um Soc. S. Bertiardi ScJtldni.il^ériw^

1901) 153-

29
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VJI. Cornelis Cops biechtvader van Loosduinen,

monnik van St. Bernard was 1538 getuige bij de

priorskeus te Wateringen, hij was een der vier coad-

jutors van den abt Marcus Cruyt, 153 1, biechtvader in

Loosduinen 1538, en overleed 4 Apr. 15,5!.^)

VIII. Philippe de Gros, zoon van Ferry de Gros

heer van Nieulande, enz. en van Philipotte Wyeland

van Eversbcke, monnik van St. Bernard. Hij behaalde

den graad van Baccalaureaat in de Theologie, werd

eerst biechtvader in Loosduinen en daarna in den

Wijngaard te Leuven. De !datum van zijn overlijden

is niet juist. Het obituarium van St. Bernard zegt, dat

hij overleed 20 Aug. nadat hij daags te voren op weg
naar Lier, »a geusis in itinere sagittatus est« 155 i. Zou

het soms 1566 moeten zijn? Toen werden de wegen

aldaar door de beeldstormende geuzen onveilig ge-

maakt. V. D. Punte stelt den datum van zijn dood

20 Oct. 155 1.2)

IX. Joannes de Monte, van den Berghe, monnik van

St. Bernard was biechtvader in Loosduinen bij de abdis-

keuze 1563.3) Hij was in 1556 in Loosduinen gekomen;

zes of zeven jaar was hij daar werkzaam en vertrok

toen als biechtvader naar Mu3-ssen in Mechelen. Flij

was geboren 15 13, geprof, 1541; bij de keus van een

nieuwen abt in St. Bernard, 1567, was hij nog in

jMu3-ssen. Hij verkreeg een eerste, een tweede, en vijf

derde stemmen, en men getuigt van hem, »qui semper

vir egregius repertus fuit«. Hij overleed 27 Jan. 1588

'J Van Doniuck, Ohilnariian Soc. S. Bernard: ad Schldm.

(Lérins 1901) 51.

2) Vau Doniuck, Ohiiuan'utn 11 o, iii. L. v. d. Punte,
Noiice sur Ie mansolée de la familie de Gros (Bruges 1842J 21.

nifdr. Haarlem, IX, 28 - 44.

^) Van Doninck, Obitnarüt7n 17, 18. Analcctes pour •ervir

'/ l'hüt. r.-cl. de la Belg. XXII (1890) 96, loo.
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in de abdij als sacrista. Tegelijker tijd was er nog

een Joh. de Monte in de abdij overl. 1570. Van
Don i nek verwart beiden met elkanderJ)

X. Bernardus Hortensis, van den Hove, was bij de

abtskeuze, 1567, biechtvader in Loosduinen. Hij was

in 1561 prior geweest in St. Bernard en overleed 1580.

Waarschijnlijk was hij de laatste biechtvader van

Loosduinen, i)

XI. Gabriël van Brussel en Alarten van Henegou-

wen waren twee wereldsche kapelaans in 1563. Mr.

Volckert Blauschuyt vertegenwoordiger der abdij in

1563, was waarschijnlijk de rentmeester. Hij komt niet

voor in de lijsten der monniken van St. Bernard.

J. Fruijtier.

') Vau Doninck, Obituarium 139; Annïcctcs XXII (1890)

93. 95-
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118.

Castricüm, 139, 161, 162.

Cats (Bald.), 1654, kan., 202.— (.Jud.), 1630, kan., 21.

Catwijck (Arn. Pietersz.', f 1510,

l)r., 448, 449.

Cavellier (Claud.), 1743, past,
439, 440.

Ceelen (P. J.), 1838, kap., 308,

324, 333, 338, 342. 356.

Celie (Jannetje), 1774, fund., 245.

Ceurvorst (F. P. J.), 1852, kap.,
173.

Chedeville J. M.), 1 1847, hoog-
leer., 329, 431.

Chisius (Fab.\ 1640, nunt, 36, 49.

Claasdr, (Teuntje), e. 1700, klopje,
230,

Claasz. (Jan\ 1557, ko.st en
schoolm., 99, 100.

— (Pieter\ 1520, kapelm., 376.

Claassex { J.), t 1833, past, 352.
— (P. A.), 1861, past, 291, 325,

328, 333.

Claessexs iCar.), 1 1691, jez., 21^.,

214, 219.

Clara, 1314, eistere, abd,, 278, 280.

Clasquin ( J. J. G.\ 1565, kap., 349.

Cleef (Died. v.l, 1235, 288.

Cley (Nic.), t 1733, jez. past, 57,

58, 79.

Clercq (Liv. de), 1640, jez., 48.

Closs ( ) 1634, jez., 185.

Cniffius (Arv.S 1661, fund., 52.

— (Joan.', 1661, fuud., 52.

COKSDORP (DE', 350.

CüDDE (Petr.) 1700, vic. apost,
110, 212—215, 230.

Coemaxs ^Barth.^ 1709, jez., 211.

219.

CoEXEGRACHT (A.), 1905, burgcm.,
73.

CoEXEX iH. F.), 1868, ass., 369.

CoEsvELDius, zie Hessel.
CoFFERS (J. J.), 1 1819, past emer.,

338.

COGGEMAX ( ), 16.33, 29.

CoHN (Fr.), t 1858, kap., 332.
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CoLiJN (N.), t 1883, past., 355.

CoLLA (Henr. N.), 1898, kap., lib,

261.

CoNNiNCK (Sim. de), 1642, iïanc,
157.

CooMANs (Barth.), zie Coemaxs.
CooPAL ( ), t 1599. kan., 3.

CooTH (A. j\r. C. V.), 1865, kap., 335.

COPPENS (A. J. IL), t 1853, past.,

327.

Cnps (Corn.', f 1551, eistere, 450.

CORBIE, 288.

CoRBiÈRE (A. A.), 1865, kap., 168.

CoREXius (Nic), t 1690, past, 20,

78.

CoRXELisz. (Barth.), 1613, 190.
— (Berk.), t 1558, past., 397.
— (Joan.), 1572, past., 101.
— (Joan.), 1622, reg. pr., 182,

183.
— (Sasb.), 1565, kcrkm., 377, 378,

o86.

CoRXELissEN (B. K.), 1850, past.,

151, 156, 295, 300, 362.

CoRsixi, 1749, kard., 239, 240.

CoRVERS (J.), f 1836, past., 293.

CosTER (Quir.), 1630, aartspr.,21.
CousEBAXT (Jos.), 1688, provic,

31, 40, 44, 45, 53.
— (Nic. Wi""2ersz.), 1603, miss.,

4. 8, 9.

Chab (Ger.), vóór 1572, reet, 82.

Craexhals (Maria v.), c. 1580,

klopje, 3, 4.

Cramer (Bern. A.), t 162'j, past,
119—121.

— (J. J.), 1 1824, aartspr., 62, 156,

247, 428.

Chelis (Nceltje), c. 1700, klopje,
230.

Crimpex (F. X.) 1 1827, past, 305.

Crit-s (Corn.), 1638, jez., 48.

Crivelli (Ign.), 1762, uunt, 59,

238.

Cruijt (Mare.), 1518, eistere, abt,

448, 450.

Cuypers (Aleita), c. 1600, 186.

Ccypeks (Jos.), 1889, archit.,

131-137, 258 V. V.

Cuystex of CuvsTER (J.), zie
KUYSTEX.

D.

Dalenoort iWilL), 1704,215,236.
Dam (G. V.), 1826, past., 175, 313.

Dam (I. J. ten) 1840, past., 149, 152,
154 290 339.

Damex (H. A."j.), 1865, kap., 351.
Daxckaert (Nic.), f 1685, jez.
past, 211—213, 219.

Daxkelman (Bern.), 1896, deken,
123.

Dashorst (Joh. V.), 1717, 55.

Debets (J.), 1870, past, 68, 154,

167, 356.

Deekexs (J. H.), t 1867, past,
303, 324, 326, 331.

Deex (Nic), 1905, aann., 72.

Deijl (H. Th. V.), 1867, past, 170,

172, 312, 336, 357, 360.
- (Th. V.), l&ll, kap., 160, 301,

321, 322, 325, 346, 357.

Dekex (Agatha), 1741, letterk., 85.

Dekexs (Thom.), 1656, jez. prov..

50, 51.

Delfshavex, 343.

Delft, 20, 41, 57, 75, 167, 168, 17(;

189, 196, 299, 358, 370—398, 42:.

Deliióx (IL), t 1832, franc, past

.

157.

Delmotte (J. J.), t 1844, past.

160, 344, 350.

Dexnexburg, 185.

Dexxig (G.), 1868, ass., 362.

Derks (J. M.), 1865, kap., 168.

Devexter, 446.
- (Jac. V.), kaartteek., 372.
- (W. B. V.), t 1843, past, 162,

320, 333, 369.

Devoghel (Car. B. L.), 1906, kap.,
271.

Didam, 256, 257.

Diemen, 330, 331.

Diepexbroek (J.), t 1831, past,,

163.

Diepiiout (Rud. v.), 1447, bisscb.

V. Utr., 93.

DiEREX (Mich. C. J. V.), 1877, kap.,

145.

DiERHOFF (J. A.), 1862, past, 174.

Dlje (Jan v.), 1555, pr., 381.

Di.JCKE (Bon. V. den), c. 1850,

franc, 173.

Dijk (D. v.), 1837, past, 303, 331,

359.
- (p". H. V.), 1860, past emer.,

155, 340, 352.

Dr.JKHOFF CA. J. W.), 1865, kap.,

311, 333, 347, 361.

Dixter (W. J. H. V.), 1 1847, past,
3:i4.



45»

DiHKSZ. (Aiidr.), 1Ó95, pred., 1,7,

:57.

DiSPA (II.), past., :556.

DuuiJK (Joan.), f 1642, jez. 187,

188, 218.

D(^RS (P.), t 1862, deken, 299, 305,

:>A'ó.

— (Adr. V. der), 1560, rentm,, 281.

— (Bad. V. der), 1403, eistere,

abdis, 279, 281.
— (Jan V. der), f 1529, 281.

— (Joann^, v. der), 1 1574, eistere,

abdis, 279, 281.
— (Macht. V. der), f 1441, eistere,

abdis, 279, 281.

Doesburg (G. J.), 1807, dom. kap.,

Md.
DoKKUM, 186, 187.

Donders (P.), 1842, kap., 330.

Donker (Tlieod.>, 1727, jans. past

,

434, 437.

DooREN (C. L. V.), 1854, kap., 319,

321.

Doorewaard (H. Th.), 1865, kap..

152, 347.
— (W.), 1819, past, 160, 331.

Dordrecht, 246, 269, 344, 345.

Dorp ( v. der), c. 1800, past.,

246.

DoRTMANS (A. W. A.), 1849, reet.,

292, 304, 316, 336, 337.

Doü (Gijsb.), 1394, 90.

Doüx (j. A. Ie), 1834, kap., 151,

342.

Drabbe (Georg. F.), 1854, leer.,

328.

Dreesman ( ), 1773, past, 59.

Drextii {IÏ.\ 1916, kap., 425.

Driessen (A.), 1868, kap., 343, 369.

Drift (A. J. v. der), 1856, kap.,

296, 319, 321, 347. 356, 364.

Droog (Mart P. K.), f 1911, past.

emer., 23, 255, 267, 268.
— (Wilh. V. den), 1743, past, 110,

111.

Dueren (Petr. v.), 1615, 182.

Duivendreciit, 93, 242, 300, 331.

Duiverogge (Gysb.), 1726, pr.,232.

Duivesteyn (J.) 1833, past, 312,

318, 350.
— (L.). 1858, past., 304, 309, 322,

325, 368.

Dunselman (Jan), 1915, schilder,
266.

Duvenvoorde (Aleyse v.), 1343,
eistere, abdis, 278, 280.

DuvERGÉ (Fr. B.), 1860, past., 163,

329, 336, 342, 353, 365.

Ebbiu.s (Effb.) f 1646, past, 225, 227'

Edam, 80, 81, 129, 338-340, 422.
— (Jac. van), vóór 1572, reet, 82.

Eekels (C. F.), f 1852, kap., 160.

Egbers (Adr.), 1890, fund., 260.

Eggius (Adelb.) 1599, kan., 4, 5,

8, 9.

Egmond, 249, 421.
— (Georg'. V.), 1555, bissch v. Utr.,

384.
— (W. V.), f 1819, kap., .361.

Ei.jgken (J. M. A.), 1867, kap., 157,

168.
— (J. V.), t 1833, franc, past, 172.

Eijxdhoven (A. A. v.\ 1856, past.,

311, 320, 345.

EiSENBEiL (J. B.), t 1840, deken,
308, 404.

Eken (Petr. W.), miss., 66, 78.

Elsen H. A. C), 1862, past, 161,

310, 315, 327, 334, 355.
— (S. den), 1860, past., 358.

Elshoudt (A. C. van den), f 1849,

past, 166, 174.

Elst, 11.

Elswijk (H. v.), 1916, 102.

Ende (H. P. A. op den), 1847.

past., 294, 295, 309.

Engelgrave (Joan. B.), 1649, jez.

prov., 193, 194, 200.

Engels ( ), 1737, reg-. pr., 58.

Enkhüizen, 1—82, 194, 303, 427-
431.

— (Jan V.), 15.35. pr., 77, 78.

— (Jan V.), 1600, pr., 3-5, 77,78.
— (Meynd. v.), 1515, pr., 77, 78.

— (Meynd. v.\ f 1573, pr., 77,

78, 303.
— (Paul. V.), 1300, pr., 77, 78.

— (Piet. V.), 1501, pr., 77, 78.

Erftemeyer (H. G. J.), 1854, leer.,

310, 322, 347.

Es (G. J. V.), 1 1841, kap., 159, 344.

Esbeükman (H.), 1 1844, past., 343,

352.

Esman (FL), t 1845, past, 169.

Essen (B. v.), f 1834, kap., 333.

Essers (Henr.\ f 1773, jez. past,
58, 59, 79.

Etten (F. J. P. V.), 1865, past,

154, 167, 316, 342, 353.
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EuLENBACH (J. B.), 1855, past,

176, 305, 324, 341, 369.

EvERDiXGEN (A. V.), 1847, kap., 173.

EvERSTEiJX (J. A.), 1857, reet., 166,

292, 294, 309, 364.

Ewi.jK (V. V.) 1845, dom. past., 359.

Faber (A. G.), t 1838, past., 359.

366.

Fakkers (P.), t 1859, past, 155,

298, 299, 336, 356, 361, 368.

Feije (H. J.), 1850, hoogleer., 329.

Feijen (A.), 1 1863, past, 17.3, 321,

326, 327, 335, 358.

Ferrieer (E. U.\ t 1862, kaï).,

167, 295, 364.

Ferrieri ( ), 1842, 327.

FiCK (J. F.), 1863, past., 150, 166,

341.

FiLBRY (Joan. Th. J.), 1902, past,

138, 140.

Finken'flügel (P.), 1861, kap., 298.

Flament ( ) 1805, pr., kon.

secr., 121.

Floor (Corn.), 19U), past, 112.

Florentius, c. 1225, pr. 283—287,
449.

Floris IV, t 1234, graai; fund.,

282 V.V., 445.

Florisz. (Piet), 1573, reutm., 393.

Florus (C), t 1852, franc, past,

174.

Fluitman (IIcss. f.), 1905, hoofd-

on d., 73.

Fokking (Petr. B.\ f 1779, past.,

241, 270.

Folkertsz. (Alb.), 1447, pr., 77.

Foppens (Ign.X t 1713, jez., 213-
219.

Fraats (Mart), 1726, pr., 232,

Franken ( ), 1785, aartspr ., 245.

Franken.mölle (Fr. Th.), 1843,

past, 152, 297, 313, 331.

Fransz. (Bart), 1572, reet., 2.

Frees (J. L. B.), 1 1860, past, 152.

Freese (F. F.), 1820, past, 367, 429.

Freney (M.), 1 1822, past, 172, 175.

Frentrop (A.), t 1865, kap., 293,

347.
- (J. J.), 1861, kap., 296, 320.

Friesland. Nonnenkl., 445, 446.

Fkink (N. A.), 1850, past, 314,

327, 330, 337.

Fronhoff (.1.), t 1826, past, 298.

Funnekotter (S. J.), 1 1857, kap.,

304, 335, 339, 343, 358.

FuTS (Jae.\ 1696, past, 20, 78.

G.

Gabriel (Piet.), 1566, hagepree-
ker, 490.

Gaillardt (Mart), t 1680, jez.

past, 210.

Gallenka.mp (H. J.), 1 1846, past.,

122, 171, 297, 331.
— (J. P.), 1867, kap., 161.

Garde (P. J. de), 1 1837, past, 351.

Garst (Joan.), 1550, past, 99.

Gastel (N. v.), 1856, past, 154,

302, 310, 315, 322, 331, 337, 339,

366.

Geenen (J.), 1868, kap., 152, 352.

Geerlings (J. G. H.), 1852, kap.,

335.

Gever (B. P.), 1865, kap., 311, 312,

364.

Gent, 271.
— (G. V.), t 1836, past., 317, 320.

— (.J. v.\ 1853, deken, 156, 299,

350.

Gerardsz (Dirk), 1483, vie., 89.

— (Rat), 1528, vie., 89.

Gerünek(W.) tl836, deken, 347.

Gerritsen (D.), 1826, kap., 299.

— (xM. K.), 1868, kap., 168.

Gerstensgheidt (H. J.), t 1848,

past., 301.

Gekteler (Ilenr.), f 1841, past,

63, 64, 79. 155, 303, 428, 429.

Gertsen (D. J. Th.), 1827, past.,

367.

Gerving (B. J.), 1850, aartspr.,

127, 150, 251, 252, 329, 410, 411,

428, 432.

Geürs ( J. e. A.), 1840, past, 308,

.346, 361.
— (M.), 1838, kap., 163.

Ghert ( V.), 1829, 124.

Ghilini (Thom.), 1775, nunt, 60,

245.

GiESSEx (J. V.), 1832, past., 157.

Gijn (Henr. v. der), 1839, kap.,

145, 167, 316, 322.

Gillet (H. C), 1862, kap., 152.

GoES, 184, 317.

Goyvaers (Joan. B.), 1641, jez., 50.

GoMPERTZ (L. P. A.), 1866, kap.,

154, 168.

GooRN (De), 365.
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GoHcuM, 204, 21;^.

GöRTZ (R J.), 1BÜ3, p;ist., 15;5,2<J1,

315.

Gouda, 63, 110, 171 194, 209—218,
243.

Graaf (.J. J.), 1911, past. emer.,
125, 12G, 2G8, 298.

— (Joan. J. de), 1909, past., 74,

75, 79.

Gkaaff (C. P. de), f 1779, past.,

242.

Gkaes (H. W.), 1818, past, 318, 360.

Gram (L. G. C), t 1840, past.,

149, 150, 164, 167.

Grange (C. P.), 1793, pr., 270.
— (P. C. la), t 1820, past, 366.

Grappexhüis (Ilenr.), f 1856, past,
128, 129, 139.

Grauwerts (Lid.), 1687, 53.

Gravenhage ('s-), 40, 58, 69, 124,

126, 127, 180, 182, 203, 214, 249,

252, 254, 274, 290—294, 299.

Grebber (Maria de), 1631, schil-

deres, 10, 22.

Gri';g(!R1ijs, 14.34, pr., 449.

Greüve (P. F. C. de), 1825, aug.
past, 34], 432.

Greve ('Anna jM.), t 1819, 248.
— (Aug-.), t 1828, jjast, 248—250.
Griet bij Emmerik, 44.

Griffioen- (Will.), t 1820, fund.,
249.

GRUSKAMP (W.), 1865, past., 155,

159, 315, 316, 350, 355. 356, 364.

Groen (J.), f 1825, past, .3.30.

— (J. H.), t 1864, kap.. 324, 326,
352 359.

— (j! J.),'t 1848, past, 173, 323,

324, 361, .362.

— (P. C.), 1853, past., 291, 307, 309,
319, 339.

Groexendaal (.J. V.), 1889,
aann., 259 v.v.

Groenendljk, 269, 360.

Groexeweg (A.), t 1834, past,
307, 323.

Groxdsteix (Corn^. v.), 1775,
klopje, 245.

Groxixgex, 34, 43, 190, 445, 446.
Groot (B. de), 1853, deken, 153,

161, 167, 299, 321, 322, 337.— (H. de), t 1855, past, 318, 357.
Groot (Nic. de), 1889, pr., 271.— (Theod. de), t 1700, pr., 78.
Grootebrokk, 12, 43, 68, 72, 129,

304, 421.

Grootw'Ede (M. V,), 1838, kaï).,

172.

Gros (Ferry de), 1500, 450.
— (Phil. de), c. 1.'')50, eistere, 4,óO.

Grossel (W. J. V.), 1856, bissch.
secr., 296, 298.

Grube (A.), 1832, past, 322.

Guilonard (Aug. A. Ph. M.', 1914,
past, 75, 79.

GuLiCK (A. V.), t 1832, past, 166.

Gunst (A. X.), t 1826, past, 335.

Gussexhoven (L. A.), 1861, past.,

304, 313, 320, 341.
'

H.

Haackman (Joan), 1 1881, iez., 6G,

78.

Haagex (E. S. V. der), f 1861,
dek., 299, 333, 364.

Haakman (.T. W.) 1787, pr., 270.

Haax (C. J.), 1865, kap., 152, 291,
343.

Haanraads (F. J.), 1855, past,
154, 169, 321, 339, 354, 356.

Haarlem, 3—10, 23, 39, 41, 52, 62,

78, 105, 122, 123, 228, 230, 248,

249, 252, 263, 268, 277, 296 - 300,

314, 375, 421, 430, 4.33.

Haarlemmermeer, 300.

Haas (Dav. M. G. P. de), 1916,

past., 144, 145.
— (J. de), i)ast., .355.

Haastrecht, 166, 172, 173, 183,

187, 191, 2)4, 215.
Habets (Jos.), 1893, archiv., 136,

137.

Haerten (W. H.), 1 1860, leer., 310.

Hagen (P. v. der), 1859, kap.,

296, 337.

Hallen (P. v.), f 1840, past, .324.

Hamaker iGer ', 1743, jans. kap.,

439, 441.

Hamelen (G. J. v.\ 1854, hoog--

leer. 329.

Hamer (J.'p. H.), 1866, kap., 168,

176.

Hansen (Arn.), 1760, past, 111,

2.^2-244, 270.
— (H. J.), t 1722, kruish. past.,

20, 21.

Harlingen, 189, 194, 213.

Hartman (J. H.), f 1834, past,
301.

Hartochsvelt (Alida v.\ 1650,

klopje, 202.
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Haktochsvelt (Bern. v,), t 1682,

jez. past., 202—210, 218.
— (Ign. V.), t 1656, jez., 202, 203.
— (Maria v.), 1650, klopje, 202.

Hasque (L. de), f 1856, kap., 293.

Hassixg (J. Th.), t 1836, past.,

174.

Hazerswoude, 360, 361.
Heeck (]\ratth. V.), 1725, jans. past.,

41, 44, 45, 78.

Heemskerk, 162.
— (G.), t 1840, past., 119, 1.56, 250,

270.
— (J.), 1839, past., 331, 350, 360, 362.

Heemstede, 295, 296, 448.

Heerenhoek ('s-), 129, 144, 317,
318.

Hees (W. v.), 1867, past., 174.

Heesel (P. V.), 1 1733, franc, 170.
Hegemax (J. \ 1 1818, past. 421, 423.

Heijde, (J. L. V. der\ f 1815,
franc, 348.

Hei.jden (Gabr. v. der), c 1725,

jans. past., 45, 46.

— (J. P. M. V. der), 1866, kap.,
154, 171, 173, 308, 33.3.

— (S. V. der), 1846, past. enier.,

317, 346, 363.
— (W. V. der), 1854, past. emer.,

159, 160, 307, 314, 321, 322, 331,

338, 350, 351, 354, .357, 361.

Heijligers (J. Th. A.), 1863, kap.,
298, 311

Hei.jmknmerg ( \ 1727, not., 434.

Heijmolen (A. B.), 1821, past.,

352.
— (J. F.), t 1835, past., 162, 352,

Heijxixgen (H. V.), 1848, past., 170,

171, 297, .355.

— (W. C. V.), t 1836, past., .358,

361.

— (W. C. F. V.;, 1851, past., 298,

318, 347.

Heilo, 96, 99.

Heiningen (Joan. v.), 1732, jans.
past, 41, 42.

Heinkexszand, 317, 318.

Heino, 210.

Helder (Den), 63, 249, 269, 344,

.350. 351, 421, 429, 430.

HelleVOETSLUIS, 354, 355.

Helm(1Nd, 446.
Hem en Venhuizen, 64, 269, 30.5,

431.

Hemony (P.), c 1675, klokkeg.,
134, 135.

Hendriks (,Joan, P.), 1906, kap.,
413.

— (J. W.), 1863, past., 152, 162, 164,

176, 304, 316, 337, 339, 344, 364.
Hendriks (Theod. W.\ 1890, pr.,

271.

Hendriksz. (Coru.) 1595, miss.,

3, 6, 7, 69.
— (Dirk), 1400, past., 90, 91.
— (Dirk), 1445, vice-cur., 96.
— (Jan), 1510, kapelm., 375, 376.
— (Pctr.), 1622, past., 182, 183.

Henegouwen ( Mart. v.), 1563, kap.,
451.

Henkens (J. G.\ 1852, past, 332.

Henneke (A.), t 1860, past., 294,

302.

Henry, 1289, kap., 449.

Herenthals, 189.

Herfkens (M.), t 1818, past, 172.

Hermansz. (Dirks 1483, vic, 89.

Herst (F. v.\ jez. past 355.

Hertogenbosch Os-), 70, 18'2— 185.

Hertüm (H. W. J. v.\ 1866,

reet, 153, 155, 317, 347.

Hesemans (L.', 185', kap., 311.

Hesius (Jac.t, t 1636, past, 104.

Hesu (C. J.\ 1881, pr., 423.
— (J), f 1836, kap., 319.

HESSEL(Bern.),t 1636, jez., 184-186,

218.

Hetfroey V. Breughel (Mich.\
1 59:3 kan. 2.

Heu.mÈn (Joh.v.), 1636, past, 188.

Heusen (.Hugo V.), 1720, jans. pr.,

236, 243.

Heusdex, 448.

Heuvel (F. H. v. den), 1866, past,
165, 302, 321, 323, 341, 367, 368,

Heuvels (A.), 1865, past., 290, 323,

324, 352.

Hilbes (H. J.), 1868, past emer.,
303, 308, 321, 350.

Hillegom, 323.

HocTiN (L. J.), 1847, kap., 290, 314.

Hoefnagels (J. A.), 1848, past.

emer., 152, 174, 294, .301, 3.54,

3.57, 361, 366.

Hoek (H. H.), 1838, past, 151.
— (Vn^. v.), c 1825, franc past, 172.

Hoes (G.), f 1844, past, 318, 330.

Hoeven (E. P. v. der), f 1839,

past, 169.

Hofland (A.), f 1854, past, 157.

Hofman (Bern.), f 1867, deken,
122—125, 150, 15.3, 299.
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II..FMAN (.1. TL), t 1830. past., 320,

o:;6.

IIov'NCK V. Papkxdrecht (C),

1732, vic.-gen., 58, 233.

Holland (Ötto III v.), t 1249,

bissch. V. Utr., 287.

lIoLLiNCiEHUs (Joan.>, 1713, jans.

kap., 439, 441.

lloLTERMAN (H. J.), f 1852, past.,

34Ü.

lIoLTiiui.JZEN (H. y.\ 1 1789, past.,

420.

EoNiG (God. G.), 1 1904, past., 66,

78, 155, 173, 301, 304, 312, 339,

340, 351, 368.

IIoNscHOTEx (P. V.), f 1845, past.,

345, 3G8.

IIOXSELERSDI.JK, 63.

Hoog (Petr. de), 1880. kap., 145.

HooGH (Joan. de), f 1635, past.,

11 v.v.

HooGMADE, 212, 213, 247, 309.

Hoogland (A.), 1868, kap., 316, 349.

Hoogstraten (A. C), 1867, kap.,

317.

HooGwouD, 244, 245, 366.

Hooydonk (P. W. v.), 1 1868, kap.,
333.

Hoorn, 2, 8, 20, 22, 24, 26, 33, 39,

47, 64, 68-75, 129, 183, 189,

270, 299, 305, 420, 421, 429.

Hoorn (Den). St.-Corneliskapel,
370—398.

Horion (L. de), f 1845, dom. kap.,
359.

HoRNiNG (H. A.), 1868, kap., 176.

Horst (J. J. v. der), 1866, past.,

165, 306, 321, 337, 338, 343.

Hortensis, zie Hove.
Houten (A. J. v.), 1868, past., 172,

316, 342.
— (Chr. C. V.), 1 1831, past., 152, 330.
— (W. V.), t 1851, deken, 161.

Houtman (M. F.), f 1842, past.,

159, 307, 320, 335, 339.
— (Th. L.), 1852, ass., 162, 352.

Hove (Bern. v. denS t 1580,

eistere, 451.

Hoven (xan der\ 1815, re"-, pr

,

431.
— (P. L. V. den), f 1866, past.,

174, 324, 326, 358.

IIuffelen (Aeg-. v.), f 1660, jez.

past., 194—202, 218.

Hugten (P. V.), 1867, kap., 170,

305, 317, 324, .325, 357, 358.

HuvcKE (L.), 1867, kap., 293.

HuYGHENs (Gumni.), 1680, pr., 108.

HuvsiCK (P. Fr.), 1823, past, 315,

360.

HuLSCHER (H. F. ten), 1804, aarts-

pr., 116, 117, 247, 248.

Hulst (Joan v. der), f 1861, past.,

127, 128, 316, .352.

Hurk (W. v. den), 1865, past,
171, 292, 316, 325, 338, 350.

IIusiNG (J. W.), 1846, kap., 151,

1 53 339 364.
— (N.), 1862, "past., 320, 335, 352.

I.

YsELSTELV, 447, 448.

YSENDIJK, 313.

YzERMANS (J. M.), 1851, past, 173.

294, 305, 307, 345.

Ilpendam, 340.

iMME (W.),t 1823, past, 333.

Immesen, (C. V.), t 1792, past 421.

Ingel, ( ), 1624, adv., 15.

Ingenhaag (J. H.), 1889, opz., 259.

IsiNK (H.), f 1865, past, 150, 159,

163, 367.

Jacobsdr. (Griet), ]592, klopje,

5, 9.

Jacobsz. (Adr.\ 1560, kapelm., 387.

— (Jan), c. 1650, past. 20.

— (Tvm.), 1565, past, 99, 100.

Jager (Joan. de), 1 1836, past, 64,

79, 303, 33(3, 430-432.
Janmaat iW.), 1861, kap., 150,291.

Jansdr. (Cath.;, f 165\ heg.
mater, 5.

— (Geertje\ f 1600, klopje, 9.

— (.Marg-.', 1600, 190.

Jansz. (Andr.) 1494, vice-cur., 97.

— (Andr.), 1532, vic, 89, 90.

~ (Boud.), 1532, past, 97, 98.

— (Corn.), 1622, reg. pr., 183.

— (Dirk\ 1644, 220.

— (Flor.\ 1536t vic, 397.

— (Hub.>, 1518. vic, 89.

— (Ph.), f 1577, past, 35.5.

Jansen (F.), 1867, kap., 32.5.

— (Lamb. E.\ 1867, kap., 152, 425.

— (W. H.\ t 1864, past, 307, 346,

351.

Jansen Kea (Joan.), | 1869, past.,

254—256, 313, 327.
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Jaxson (C. J.\ 1837, past, 128.

Janssens (.Phil.\ 1708, jez. past.,

53, 54, 79.

Jehée (J. B.) 1 1842, past., 169, 295.

JocHEM, 1511, pr., 376, 397.

JoERSMA (Herm.), f 1G91, past,
42, 43, 78.

Jong (A. S. de), 1 1856, past., .^21.

— (E. de) t 1865, past, 154, 175,

316.
— (J. F. de), 1855, kap., 312.
— (L. de), t 1865, dom., 349.
— (N. de), t 1821, past, 361.
— (Th. de), 1832, dom. kap., 348.

Jonge ( de), 1644, jez., 191, 193.

JoxGH (J. F. de), 1863, past, 326,

347, 357.

JoNGHE (Theod. de), 1634, jez.,

25-33, 36, 47, 48.

Jonkman (G.), f 1831, past, 172.

Josset (J. o.), 1825, past., 352.

K.

Kalf ('t), 340.

Kalkhoven (M. J. V.), 11861, past,
163, 322, 354, 361, 362, 366.

Kampen, 40.

— (J. A. V.), 1 1834, dom. past, 358.
— (W. J. V.) 1862, reet, 155, 322.

Kampenhout (.1. v.) 1845, kap.,
365, 368.

— (W. F. V.) 1862, kap., 270, 323,
347.

Kappelhof (J. H.), 1854, kap., 323.

Karsten (J.), 1868, past., 155, 170,

317, 353.

Katwijk a. Zee, 38, 129, .S09, 310.

Keesman (Corn.), f 1680, past.,

kan., 43, 44.

— (Herm.), 1 1694, past, 43, 44, 78.

Keijzer (W. C. de), 1865, franc.
kap., 348.

Keijzers (J.), 1851, redempt, 335.

Keil (A. J. J.) 1 1866, past emer.,
.301, 334, 357, 367.

Kennemerland, 21.

Kelkhoven (A. v.\ t 1817, past,
358.

Kerlen (H.;, 1863, past, 154, 175,

311, 345.

Kerremans ( ) 1855, schilder,
128.

— (M. J. K.), 1862, past, 300.

Kerstens (B.), 1818, past, 151,

323, 339.

Kervel (P. A.), f 1846, aartspr.,

310, 362.

Kessel (Dirk v.), 1593, rentm.,
272, 273.

Ket (Will.), 1642, 95.

Kethel, 139, 345, 355, 356, 430.

Keüss (H. H.), t 1838, past, 369.

Kevelaar, 146, 147.

Kimman (J.), 1863, kap., 151, 291.

Kints (C. v.), 1844, hoogleer., 327,
329.

Klaassen (J.), t 1834, past, 308.

Klarenbeek (W.), t 1833, past,
332.

Klacwers (H.), 1846, past., 311,

315, 354.
- (H. W.), 1865, kap., .333.

Kleun (M. L. Th.), 1866, past.,

162, 164, 364.

Klijn (A. J.), 1862, franc, kap.,

172, 312.

Klinkman (H.), 1832, past., 169,

303, 349.
- (J.), 1851, past, 159.

Kloes (Petr. v. der), 1660, orat.

past, 191—196.
Klönne (B. H.), 1861, leer., 295,

297, 328.

Kloppenburg (J.), f 1833, past,
308.

Knaap (H. H.), 1836, past., 303,

322.

Knaapen (Th. F.), 1852, kap., 311,

314, 339.

Knirsch ( ), 1850, schilder, 127.

Knoors (J. C.\ t 1864, past., 164,

290, 291, 319, 354.

Knotter (Joan.), f 1719, jans. past.,

40, 41, 45, 78, 434.

Knulle (C. A.), 1844, past, 335,

.346, 367.

Knuppel (Joanna), 1780, fund.,

56, 61.

Koch (J. e.), t 1835, deken, 151,

249, 250.

Kock (IJsbr. J!), 1 1727, jez. past,
46, 54—57, 76, 78, 79.

- (Th. L.), 1824, past., ,333.

Koedijk (F. X.), f 1860, kap., 156.
- (J. W.), t 1854, past, 347.

Koekhoven (Fr.), 1862. kap., 335.
- (J.), 1868, kap., 167, 300, 317,343.
- (P. J.), 1866, kap., 320, 323, 343,

369.

K0EMAN.S (J. H.), 183G. kap., 16.3,

294, 313, 344.
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KoEMAXs (W.), 1866, franc, kap.,

172.

KoETRKEL (G. C), t 1838, past,
338, 3ri4.

KoFCvoKTs (W. C), 1865, kap..

320, 326, 337, 359.

Kok (G.), 1846, past., 332.
— (H.), t 1842, past., 162.
— (P.), c, 1800. past., 421.
- (Petr. J. de), 1914, kap., 121,

143-145.
KooLTuiN (Corn.), 1570, pred. ,1.

KooLwi.jK (K. V.), 1855, past., 307,

.353.

KooMKX-v.DiJK {A\\), t 1907,

fund., 74.

Koopman (J. W.\ 1865, kap., 151.

160, 337.

Koous (B. D.), 867, dom. kap., 349.

KoRFF (J. S.), i 1864, past., 157,

160, 304, 325, 323.

KoRTJANSE (J.), t 1847, past.,. 165,

.357.

KoRVERS (Antje), 1766, 59.

Kouw (Trui), 1775, klopje, 245.

Kraayvaxger f. S. j.t, 1854,

franc, kap., 174, 298, 312.

Kracht (Steph. v. der), 1634,

past., 17, 29.

KralinGEX, 139, 140, 248, 345, 340.

Kreljns (U. P.), 1867, kap., 152.

Kreling (L.), 1868, dom. kap., 348.

Kriegers (J.), 1841, past., 339, 351.

Kriek (C. A.I, f 1856, kap., 156.
- (H. J.\ 1884, pr., 271.
— (Jac), t 1883, past., 1?9, 304,

306, rO^, 318, 3:0, 322, 339, 305.

- (J. P.\ 1831, past., 163.

Kroes (P.), f 1839, past., 338, 354.

Krommmenie, 145, 162.

Krommexiedi.jk, 247, 421.

Kropmans (H. f.), t 1826, past.,

166.

Kruif (C. B. de), 1851, kap., 152.

Kruyff (H. A. 4e), 1867, kap.,
152, 318.

Kruysex (A. V. der), aartspr., 105.

Kruyssen (Mart. H.), f 1898, past.,

322, 340, 350, 358, 367.

Ku delstaart, 270, 331.

Kuyper (Th.), t 1851. past., 344,

366.

Küypers (G. J. R.\ 1868, kap.,
303, 318. 363.

Küystex (Joaii.), t 1664, past,
184-187, 218.

Kuytenbrouwer (Ger.), f 1787,
past, 117.

— (Leon.), t 1827, past, 112 118,

150.

kuilenhlrg, 432.

Küinre, 3, 6, 7, 69.

Kuiper (C.), t 1831, past, 368.— (J. de), 18i3, past, 32.3.

Kuipers (A. F.), 1868, kap., 342.

Kusters (H.), 1867, franc, kap.,
348.

Kwadexdamme, 319.

Kwakel, 113, 248, 331.

Laar CCorn. J. v. der), 1855, past.,

161, 167, 175, 304, ,351.

Labüs (Henr.), 1688, jez. past, 31.

Lagoxissa (Fab.), 1633, nunt., 26.

28, 30, 33.

Lakemax (Piet), c. 1600, 4.

Lambertsghagex, 366.

Lambertz(C. J.), 1854, franc, kap.,
168, 172.

Lami (J. J.;, 1851, past, 302, 304,

323, 341.

Lammers (F. F. .1.), 1865, kap., .347.

Laxgebroek, 214.

Laxgedijk, 421.

Laxgeraar, 197, 215.

Laxgrax (A. J. L.\ t 1845, past,
290, 326, 362.

Laxs (J. B.), 1842, reet, 155, 163,

313.

Laurexsdr. (Alex.), c. 1600, 189.

Laurexsz. (Corn.), 1572, reet, 6.

I.aurext (J. A.), 1865, des., 366,

Lazaar (Joan. A.), 1862, past., 161,

300, 344, 358, 362, 367, 368.

Leexdertsz. (Jac), 1654, klop-

broer, 148.

Leexers (F. H.), 1855, kap., 152.

I.EEUW (Fr. de), f 1830, past., 325.

Leeuwardex, 2, 48, 49, 123, 182,

186, 431.

Leeuwex (C. V.), 1842, past, 163,

331.
- (Job V.), 1916, 128.

- (J. G. V.), 1847, past, 356.

- (J. W. v.\ 1867, kap., 154, 334,

335.
- (P. J. V.), 1853, past., 322, 339,

346, 347, 359.

Legmeer, 83—145.
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Leiden, 49, 74, 118, 117, 134, 135,

141, 179, 190, 213, 214, 254, 255,

257, 263, 274—276, 279, 299, 309—
314, 364, 421, 431.

Leiderdorp, zie Zoeterwoude.
Leidschexdam, 63, 147, 247, 255,

361, 362, 421, 431.

Leimüiden, 128.

Leipsig (J. J. V.), 1863, kap., 297,

359.

Lesscher (J.\ t 1801, past., 421.

Leunen (H. v.), 1859, past., 1.50,

153, 291, 296, 310, 346, 356.

Levisse (L. J. H."), t 1865, past,
175, 270, 337, 350, 351, 368.

liExiüS (Joan. A.), 1838, past..

338.

Liebregs (W.), 1865, past., 318,

350, 363, 369.

Lieshout (Gob. v.), 1819, deken,
122, 150, 313.

— (J. H. V.), 1859, franc, kap.,

172, 348.

Lièuwe, 1570, pred., 1.

Lyse, 1295, eistere, abd., 278, 280.

Liket (Til.), 1862, past., 292, 311,

353, 365, 267.

LiMMEN, 69, 163.

LiMMERLAAN (Nic.), f 1688, past.,

195—204.
LiPPE, (Otto V.), 1224, bissch. v.

Utr., 286.

LissE, 118, 119, 269, 323, 324, 421.

LissEWEGE, 446—449.
LiTH (H. F. V.), 1863, dek., 154,

352, 357, 360.
— (J. F. V. der', t 1826, past.,

324, 358.

LOENERSLOOT, 107-109.
Lohmeijer (Car. A.), 1 1914, past,

136, 141—144.
LoNCKE (Joan.), f 1859, jez., 158.

LoNGAs(Jos. de), 1740, franc, past,
58, 236, 237, 434, 442.

LooYAARD (J. D.', 1865, kap., 291.

— (J. S.\ 1837, kap., 291.

Loon (G. v.), 1732, penningk., 58.

Looning (H. T.), 1853, franc kap.,

348.

Loos (Bern. J. de), f 1846, past
einer., 3,35.

Loosduinen, 282-289, 333, 334,

357, 421, 445-451.
LooTs (Frans), 1898, schilder, 139.

LoTTUM (A. M. V.), 1848, past,
330, 360.

LoTTUM (H. V.), 1848, past, 150,

151, 367, 368, 423.

LucASSE (P. J.). 1861, ass., 365.

LucASSEN (R. Th), 1866, franc.
kap., 172.

LuENEN (H. V.), 1853, deken, 299.
LuGT (G. A. V. der), f 1855, past,

153.

LuYCK (Steph.), 1703, pr., 168.

LuYTELAAR 'Joan. V.), 1854, kap.,
171, 295, 301.

Lutjebroek, 59, 307.

M.

Maas (Christ), 1905, onderw., 73.

Maaseland (A. V.), t 1835, past,
323.

— (J. G. v.\ 1862, past, 155, 313,
320, 331, 343, 369.

- (W. P. V.), 1858, past, 155, 159,

169, 295, 301, 309, 319, 340.

Maasland, 119, 121, 169.

Maassex (Th. J.), 1852, des., 332.

Maassluis, 69, 169, 430.

JMaat (C. Th. ter\ 1856, past, 309.

3.39.

]\lA('nTELD, c, 1230, gravin, 446.

Maersen (Dirk v.), 1461, vic, 88,

89.

Mager (Sig. F.), t 1845, past
emer., 270, 342.

Maggiora (Joan,), 1775, aud. v. d.

nunt, 60.

Maillart (Petr.), f 1640, jez. mis.,

182, 183, 218.

Maine (J. B. du\ 1 1786, kap., 421.

Mali (A. H.), 1 1845, reet, 156, 314.

Malingré (P. C. Th.\ 1854, kap.,

160, 292, 310.

Marck (J. H. V. der), 1843, ass.,

169.

^Iarckex (Franc), 1642, 95.

Marien (P.), t 1852, past, 365.

Marinkelle (F. M.), 1 1855, past,
1.50, 155, 291, 299, 333, 346.

Marius (Leon.), 1636, kan., aarts-

pr., 16-33, 47.

Marquis (Leon.), f 1721, kan., 40,

78.

Martz (C. J.), 1845, Dast, 151,.340.

Marwijk (L. v.), f 1818,: past, 31.5.

Masker (P. F.), 1867, past. 166.

Mathot (B.), 1845, past, 307, 369.

Maurisz. (Adr.), 1614, rentm., 280.

Mazza (J. N.), t 1830. past., 334.

30
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Medemblik, 248, 269, 366, 367.

AfKEciEN (J. A. V.), 1860, past, 163.

Meek (J. V. der), 1632, past., 24.

— (Nic. V. deri, c. 1710, vic.-gen.,

4:i4.

— (W. J. V. der) 1866, kap., 311.

Meeuwsen (H J.), 1858, past., 161,

308, 369.

Mehler (W. f. A.\ 1848, reet.,

154, 306, 314, 331.

Meij (A. tej t 1863, past., 312.

Mei.i (Isaac v. der), t 1656, franc,
168, 306, 346.

Mkijbeek (J.), 1807, past., 116.

JMei.jdex (H. V, der), 1847, past,

170, 330, 331, 343.

Meijdrecht, ui.
]\Ikije (Isaac v. der;, f 1656, jez.

past., 189, 190. 201, 218.
— (Wilh. V. der), c. 1600, 189.

Meijek (Fred.), 1669, adv.. 215
— (F. F.), 1H62, pdst, 290, 301,

325, 361, 367.
— (Paul.) 1898, pr., 271.

— (Rutg-. A.), t 1711, jez. past,
215-217.

:\lKiJLiNK CAnt Chr.) t 1787, past,
aartspr., 244-246.

Meindaekts (J. P.), 1742, jans.
aartsbissch., 435, 438, 440.

Meijndertsz. (Jac.), 1573, kapelm.,
393, 394.

— (Piet), 1577, pr., 77.

Meijs (Adr. J.), 1881, leer., 68, 69.

Mengelherct, 1881, beeldh., 424.

Mex.sing (F. H.), 1851, past, 157,

314, 327.
— (H. B.), 1857, miss., 346.

Mera (Wilh. de), c. 1525, eistere,
449.

Mes (.1. J.), 1865, kap., .818.

:\rESExi(^ (.T. H. C), t 1865, franc.,
kap., 157, 312, 318.

Meskkr (.T.), 1 1847, deken, 292, 294.
— (J. L. :\l.), 18(;7, kap., 336.

Meürs(A.N.v.), 1856, past, 157, 168.

MiCHAELSz. (Henr.), t 1571, past,
100, 101.

MicniELSZ. (Lambr.), 1568, schep.,
387, 393.

Middelburg (Z.), 144, 194, 211,
2.52, 299, 319, 320, 363.

— (Z.-H.), 184, 274-276. .

Middelharnis, 356.

Middendorp (B.), 1835, past emer.,
320, 362.

MiERLO (Jac. G. W. V.), t 1848,
dek., 164, 171, 295.

MiEssEN (Will.), 1655, 43.

Ml.JDREfUT, 228.

Myert (Dirk de), 1445, vice-cur..
9o.

MiL (P. J. V.), 1841, kap., 330.

Millingen, 271,

Mobron (J. ?.), 1863, kap., 307.

Moddersohx (Just), 1 169:^, past,
229.

Moes (Petr.), 1650, franc, 168.

Mol (J. C. F. de), f 1858, dek.,
256, 2.57, 299, 326.

]\IoLEXAAR (Nic), 1904, archit., 72.

Molkwerum, 34.

Mols (C. A.), 1861, past., 156, 300,

341, 342, 354.
— (J. J.), T 1822, past, 367.

MoxxiER (M. J.), t 1826, past, 159.

422.

Monnikendam, 17, 25, 227, 341, 433,

448.

MoNTALïo (Vinc), 1731, aud. v.

d. nunt., 57.

Monster, 334.

MoNTFOoRT (Flor. V.), t 1706, jez.

past., 52, 53, .54, 79.

MoNTFORD (J.), t 1831, kap., 293.

Moor (Th. v. der). 1858, past, 160,

292, 326, 335, 336.

Moordrecht, 173.

Moors (P, F.) 1862, kap., 152.

MoRRA ( ), 1618, nunt, 13.

MosMANS (Franc O, 1866, kap.,
323.

— (Will. L.\ 18G3, past, 151, 164,

309, 312, 315, 324, 360.

MouRiKS (C. J.), t 1858, past, 327,

335.

Muiden, 332.

]\IuYSSEN. Klooster, 4,50, 451.

i\IuLDER (Laur.Th. ), 1906, kap., 271.

Muller (J. H.), 1.%8, past., 317,

318, 323, 351.

Münnekereede (P. V.). f 1826,

past, 297.

:\IuRÉ (J. C. H.\ 1867, past, 296.

328, .361.

^luT.SAERS (A. C), 1862, kap., 346.

N.

Naayeks (A. B.), 1839, past, 153,

291, 301, 321, 332.

Naaldwijk, .300, 334, .335.
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Nabbeveld (J. L. A.), 1865, kap.,

168, 322.

Naber (A.), 1843, past, 151, 169,

354 364.

Nanning (Joan.), 1747, past., 235-

238.

Nassau (Joh^. v.), t 1610, eistere.

abd., 280.

Neuerhorst-dkn Berg, 332.

Neercassel (Joan. v.), 1682, vic.

apost, 107-109.
Neff (J. Th. de), 1833, past., loó,

358.

Nelemans (A.), t 1847, past., 170.

Nes en Zwaluwenbuürt, 103, 111,

112, 220-271, 332, 421, 429.

NiBBixwouDE, 63, 367, 421.

NicoLiNi ( ), c. 1750, pr.,234-
239.

NiEUWEXUAM, 260, 432.

NiEuwENDiJK (Corn.), 1890, fund.,

260.
— (Corn. V. den), f 1863, past.

emer., 294, 357.

NiKüWENHOVEN (J.), 1862, kap.,

160, 324, 352.

NiEUWEXHüis (Paul. J.), 1914, kap.,

145.
— (T.), 1854, ass., 347.

NiEUWENHUiZEN (Nic.), 1906, past.,

47, 65, 70-73, 79.

Nieüwer-Amstel, 83-145, 229;

zie ook Bovenkerk.
NiEüWKOoi', 205.

Nikuw-Vexnei', 269.

NiEUW-VoSSEMKER, 320.

Nijmegen, 31, 54, 215, 216.

Nispen tot Sevenaer (H. C. v.),

1867, kap., 153, 161.

Noems (Joan.), 1592, past., 2-9.
— (Nic.), 1 1626, kan., 2, 7, 8, 13, 78.

NoLET (M.), 1867, kap., 149, 347.

— (Th.\ 1855, kap., 293.

NoGY ( V.), 1829, aartspr., 124.

NOORDDAM, 83—145.
NOORDDI.JK, 446.

NooRnwiJK, 64, 250, 299, 324, 325.

— (Agnes V.), 1471, eistere, abd.

279.

NooRnwiJKERHOUT, 75, 269, 277—

281, 32.-., 326, 421, 446.

NoORD-Zl.TPE, 351.

NooRT (Am. v.\ 1916, kap., 42y.

Nootdorp, 64, 362.

NoRBERTUS, c. 1750, capuc., 235—
239.

Obdam, 367.

OcKE (B.), t 1816, past., 421.

Odendael (J. J.), 1837, franc., 306.

Oegstgeest, 272, 314, 420, 421.

— (Elis V.), 1357, eistere, abd.,

278, 280.

Oem (Jae.), 1547, kerkm., 377.

236-238.
— (Joan. S. H.), t 1771, kan.,

236—238.
— (Theod. R.\ t 1683, past., 39,

40, 78.

Oetewaal, 123.

Ofkerman (J. A.), 1 1811, past., 421

.

Ogtrop (F. Th. H. v.), 1865, kap.,

149.

Oysel (Aug-. V.), t 1661, past., 37,

42, 43, 78.

Oldensalensis, zie Hessel.

Oly (X.\ 1865, kap., 160, 358.

Olyhoek (A.), 1916, 119.

Omtzigt (Piet.\ 1840, fund., 251.

— (W. P.), 1855, franc, kap., 306.

Ooltgensplaat, 3.56, 357.

OoRT (Steph.),t 1719, past, 229, 2.30.

OoRTE, (Ger. C. v.), 1865, kap.,

152, 291, 311, 326, 334, 335.

— (P. J. V.), t 1864, kap., 333.

— (Ph. W. V.), 1868, past, 168,

306, 311, 328.

OoRTMANS (G. A.), t 1853, past,

292, 319, 328, 404.

Oosterblokker, 307.

Oosterling (L.), 1853, kap., 157,

293.

Oosterwijck (Heijlw. v.), 1413,

eistere, abd., 279. 281.

Oosterwdk (G.\ 1916, 102.

OosTRüM V. Moesbergen, Familie,

186.

OoTMAR (G. W.), 1 1847, past, 298.

Opdam ( v.), 1679, vrijh., 107, 108.

Op den Kamp (H. A.), f 1862,

past, 293.

Opmeer (Joan.), 1907, past, 269.

Opmeer (Piet v.), 1565, kapelm.,

386, 387.

Os (J. O. v.\ 1851, miss., 291.

Osdorp, 301, 422.

Oud-Ade, 314, 315.

Oud-Beijerland, 139, 357.

Ouderkerk a. d. Amstel, 85, 88,

90, 96, 107, 220, 224, 225, 227,

299, 332.
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oudeschild, 64, 351.

Oude Toxge, 269, 357, 358, 431.
OuDEWATEK, 174, 178, 183—196,

209, 212.

Ouüe-Wp:tekixg, 433.

OUD-VOSSEMEEK, 129, 320.

Outewaal (Ambr.),1650, past, 227.
OVERDIEMEX, 421.

OvERMAHs (C. H.), 1859, franc.
kap., 306, 348.

OvERSCHiE, 73. 358.

OVERVEEN, 267, 301.

p.

Paep (Jac. R), t 1817, past, 270.
Payrock (Joan.), f 1639, fund., 47.

Palüdanus, zie Broeke.
Papsou, o76, 388, 393.

Pauls fJoan.X f 1861, dek.. 171,
346, 347. 3.53.

Paulusz. (Fred.). f 1468, pr., 77.
Pauw (G.), 1853, franc, kap., 318.
Pauwels (E. F. M.), f 1862, past.,

326, 335, 357.

Pax (Sim.), 1553, pr., 77.

Peen (Jac. v.', f 1650, past, 104—
106.

Peeperkorn (H. H.), 1861, past,
294, 311, 351.

Peese Brinkhorst (G. A. J.), 1866,
kap., 156.

Peeters (P.), t 1862, pr., 158.
Peijmans (F.) t 1804, past, 356.
Pelden (A. H. v.), f 1835, past, .343.

Pelgrom V. Enghuizen «C. H.),
I8i:5, past. emer., 167, 297, 354.

Perquin ( ), 1899, aann., 265.
Persijn (Jan\ c. 1325, 278.
PiCTER, 1480, past, 96.
Petit en Fritsen, 1890, klokkeo-.,

260.

Pex (Joan.), f 1816, past, 117.
Philippine, 170,

Philipsdr. (Aeltje), 1568, 394, 395.
Piek (Joh.), 1615, past, 180, 181.
Piepers (J. B.\ f 1825, past., 161.
PiETEKSüR. (Brechtgeni, 1599.

klopje, 4, 5, 9.— (Gierte), c. 1590, 5.— (Miirietje), c. 1700, klopje. 230.
PiETERsz. (Adam), f 1672, kan.,

aartspr., 39, 78.— (Corn.), 1563, pr., 77.— (Cun.), 1572, bissch. v. Leeuw., 2.— (Frans\ 1631, miss., 6, 11—24.

PiETER.sz. (Jan), 1560, kapelm., 387.— (Meind.), 1616, miss., 11 v.v.
PiJNACKER, 169, 170, 243.
- (I.), t 1666, past, 3.55.

PiJNSEN (Joest), 1517, vic, 376, 397.
PiNXTEREN (Joan. V.), 1 1832, past.,

250, 324, 342.
Plasman (Joan.), 1704, past, 215,

216.

Plekenpol (H. A. F.), 1853, kap..
367, 368.

Plemp (Corn.), 1635, adv., 187.
Ploeg (P. v. der), 1853, leer., 151,

174, .327, 329.
Pluijm (A. J.), 1851, reg-ent, 327,

Poeldijk, 335, 336.
PoELS (P. L.), 1866, kap., .365.

Polder (W. v. der), 1863, kap., 170.
Polsbroek, 212, 213.
Pompe (M. H.), 1861, ass., .360.

Poort (D. F.\ 1866, kap., 298.
Poorter (A. H. J. de\ 1851, past,

154, 164, 309, 326, 329, 330, 336.
Poppe (G.), 1854, past emer., 325,

369.

Poppen (H.), 1881, deken, 299,
306, 339, 344, 424.

Porret (Corn.), 1656, jez. past,
36, 50-52, 78.

Post (J. H.), f 18.37, kap., 291.
POTHA.ST (H. A.\ 1892, schilder, 137.
PouLRi.jCK (Petr.), 1648, past, 19,

20, 24-33, 78.

PouwELS (E.), t 1832, past., 316.
Praüwels (Gabr.\ 1688, past, 44.
Prenger (Henr. J. J.), 1861, prof.,

302, 329.

Pronk (G. J.), 1846, past, 174,
305, 314, 342, .353.

Pullen (L.), f 1823, past, 331.
Purmerend, 299, 341, 429.— (Piet), zie Hendriksz.
PüT.MAN (A. W.), 1855, kap., 296,

Puts "(Fr. H.), f 1821, past, 150, .331.

Putten (Corn. v. der), t 1679,
pr., 107.

Quaadman (L. .J.), t 1841, past,
340, 349.

Quak (L), 1827, past, 353, 360.
Quant (A. C.) 1865, deken, 294,

299, 310, 314.
— (G. J. W.). 18G2, kap., 346, 364.
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R.

Raaymakers (P. J.), 1894, 125, 132.

Raamburg, 174, 175, 184, 197.

Raalte, 210.

Raynal (J. f.), t 1822, aalm., 293,

Rakex (A. D.), 1852, dom. kap.,

348, 365.

Ram (C. B. de), t 1832, past, 311,

Kam VAX Schalkwijk (God.), t
1755, aartspr., 340.

Ramakers (Joan P. H.', 1884,

kap., 145.

Raxdexhurg, 188.

Raxshui.jsex (A. f.), 18G5, past.,

338, 342, 364.

Ratelland (Rein.), lH88,kap., 145.

Ravexsteix 185, 218.

Ravexsway, 52, 53.

Reeder (Will. de), 1672, past.,

204—209.
REEUWIJK, 184.

Reijdt (A, V. der), 1 1832, past., 157.

Reijersz (Harm.), 1568, past., 381,

382, 397.

Reijsex (J. J. V.) t 1847, past.,

173, 360.

Reijser (Ant. de\ zie Rijser.
Reixiersz (Barth.), 1.")69, pr., 397.

Rest (P. S. v.), 1839, ass., 162, 163,

300, 308, 323, 361.

Reuskr (M. H. B.), 1865, kap., 295,

336.

RnEEüE (Theod. de), f 1674, jez.

miss., 186, 218.

RiiEEX (Lud. V.), 1656, orator.,

147, 148.

Rhoox, 189, 213, 242, 346.
— (Adr. V.), 1497, eistere, abd., 279.

Richters (B. A.), 1868, kap., 315,

319.

RicKE (Henr.), 353.

Ridders (P.), 1854, kap., 172, 312,

318.

RiEL (J. P. A. V.), t 1846, past.

emer., 312, 342.
— (P. V.), 1842, des., 351.

RiEu (Rob. du), 1646, jez., 36, 49.

RiGTERS (H. F.), 1848, kap., 154.

Ruk (J. A. de), 1862, leer., 328.

Rijke (J. G.), t 1831, past., 342.

RiJKEXRERG (Ever. H.\ 1914, reet.,

41, 75, 79.

Rijx (A. L. V.), 1867, kap., 175, 369.
— (Mich. V.), 1880, deken, 68, 166,

334, 356.

RiJNBEEK, 446—448.
RiJNDiJK, 362.

RiJXLAXD, 21.

RiJXSATERWOüDE, 116, 117.

RiJXSBüRG. 272—273, 449.

Rijp (C. L.), 1854, leer., 310, 327.

Rijp (De), 342.

RiJPWETERIXG, 248, 315.

Rijser (Ant.\ 1 1708, past., 106-109.

Rijswijk (Z.-IL), 303, 336, 421, 432.
— (Elis. V.), 1460, eistere, abd., 279.

RiooHE (J. J.), 1865, past, 291,

328, 329.

RoBERT (W. H. J.), 1643, des., 332.

Rock (Joaii. G.), 1899, past, 69,

70, 79, 153, 311, 333.

Rode (Rob. de), 1616, miss., 11—20.
Roekes, (H. P.), 1 1856, past., 170,

302, 316, 318, 338, 355, 362, 365, 3G6.

RoELEviXK (J.), t 1839, past., 362.

ROELOFAREXDSVEEX, 67, 129, 433.
R0EL0F.SZ (Rein.), 1«;28, 19, 26.

RoELViXK (Joan. B. Fr.) 1865, past
emer., 151, 162, .323, 339.

RoERMOXD, 183, 215, 216, 446.

Rogge (Geertr.), 1780. fund., 61.

RoMiJX (J. L.), 18.39, des., 317, 353.

Rood (B. A. van 't), 1854, kap.,
175, 270, 295, 301.

— (J. C. van 't), 1 1891, past, 65—
68, 75, 79, 150, 304, 341,432,4.33.

Rooij EX (A. Th. V.), f 1862, past.,

1.56, 165, 295, 304, 320, 358.- (N. A. V.), 1859, frane. kap., 312,

348.

Roos (Joan.), 1659, aartspr., 355.

Root (J. W. E.i, 1855, kap., 318, 325.

RooTSELAAR (Joan. F. V.), 1880,
past., 48, 68, 79, 292, 345.

Rosa (Joan.), e. 1700, past, 20.

RossEM (Steph». V.), 1593, abdis,
272, 273.

Rotterdam, 52, 74, 75, 141, 181, 182,

299, 346-349, 421.

RovEXius (Phil.), 1644, vic. apost,
10—34, 47, 180, 181, 191.

RüEL, 1812, dek.. 429.

RüiGROK V. DER Werve (C.), 1862,

past, 301, 339, 367, 369,
— (G.), t 1849, past , 161, 341.

RuiJTERS (Wout), t 1811, jez.

past, 59-63, 79, 427, 428.

RuscHEBLATT (Joan. H.), 1865,

past., 320, 323, 359.

RusMAX (Joan.\ f 1848, past, 341,

342, 361.
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S.

Saa(;sveldt (J. W. v.), 1853, vic,

G5, 304, 821, H63.

Sachs (P. F. B.), 1 1H37, past.. 163.

Salm (P. V. der\ 1M6, past., SVJ,

356, 363.

Sandeling (C. .!.), 18.56, kap., 322.

Sanders (G.), t 1851), jez., 1.58, 164.

— (J. F. N.), 1847, miss., 2^0, 301,

306, 325, 368.

Sandeks van Wel (Cl, t 1838,

past., 166.

Santini (V.), c. 1725, intenmnt.,
110.

Sarcerius (Corn.), t 1639, jez.,

186, 187, 218.

Sars (F.) 1S60, dom. kap., .348.

Sassenheim, 16, 255, 256, 272, 324,

326.

SoHAAPS ((}.), 1850, past., 340.

Schabbing (J.), t 1855, past., 309,

324. 335.

Schaeghex (Joan.), 1721, jans.
past., 20, 78.

SciiAEP (A. B.), 1862, past., 176.

ScMAEPMAN (H. ), pr., 141, 142.

Schagen, 352.

ScHAGT (P. G.), 18.53, past, 160,

292, 294, 310.

ScHARP (H. J.) 1913, 86.

Scheefhals (M. G.), 1870, dek.,
68, 297, 306, 339, 342.

Scheiberling (Corn.), 1860, kap.,
312, 360.

ScHEiJXEN (Adr.), 1669, 215.

Schepers (C), f 1839, franc, past.,

172.

Schermer (Corn. G.), f 1863, past.
emer., 63, 79, 315.

Schevenixgen, 141, 294.

ScHiE (A. B. V.), 1860, past., 160,
175, 334, 353.

Schiedam, 139, 242, 243, 250, 267,
359.

Schiefbaan (J. H.), t 1801, past.,
344.

Schinkenboom (H.), t 1863, past.,

162, 313, 326, 335, 339, 367, 368.
Schipluidex, 170, 192, 267, 370-

389, 396-398.
ScHLüTER (Fr. Th.), 1 1843, past.,

167.
— (G. F.), 1863, kap., 365.
— (Henr.), 1863, past., 155, 297,

298, 312, 322.

Schmeddixg (F. F.), f 1868, past.,

163, 307.

Scholte (A. W.) 1885, past., 44,

62, 68, 69, 79, 342.
— (L.), 1868, past., 69, 163, 292,

297, 332, 340.

Schoonderbekk (Gijsb.), 1854,
past, 301.

ScHooxH(»uwE.\ (Nic), c, 1850,
franc, 173.

schooxhoven, 175, 1h8.

Schotex, 302.

Schouten (A.), 18.")3, kap., 297, 351.
- (Corn.), 1774, 215
- (J.), t 1833, past., 270,330,421.— (P.), t 1805, past., 420.

Schouwen, 446.
— (Joan. V.), 1 1675, jez. past., 190,

191, 193, 218.
— (Theod. V.), c. 1600, 190.

ScHRAXT (J. M.), 1818, past., .303.

ScHKEURS (F.), 1852, franc, past.,

174.
- (WilL), 1820, kerkm., 249.
ScHRLJVEXAAR (F. C. P.), 1850, past.,

296, 306, 314, 340, 363.

Schrijvers (J. Th. H.), 18.")4, past.,

160, 301, 325, 331, 354, 356,

ScHUDELARO (L. A. J.), 1866, kap..
362.

ScHUYT (G. W.), 1867, reet., 156,

157, 166, 292.

ScHULTZ (Hill. II.) t 1813, past.,

112, 246, 247.

Schut ( J.)., 1851, past , 162, 164, 166.

Schutte (J. A.), 1845, kap., ,326.

ScHUURKAMP (Ant. F.), 1854, past.,

171, 296, 325, 329, 353.

Schweitzer (A. G.), 1898, deken,
265, 296, .328.

Seegers (P. J.), 1846, kap., 169, 301.
- (Th. G.), 1837, past., 294.

Sem (J. f.), 1 1843, deken. 171, 290.

Severini (S.), 1619, nuut., 13 v. v.

Severinus, zie Sixtius.
SiEFKEXS (F.), t 1855, kap., 362.

Siegfried (Joan. J), 1 1863, dek.,

125-127, 290, 299, 316.

Simmers (V.T.), 1850, past., 362, 405.

SiMON (W. H. F.), 1 1857, leer., 328.

SisARA (Joan.), f 1674, jez. past,
52, 79.

Sixtius (Sibr.) 1628, vic.-g^en., 11

-19, 26.

Slaman (P.), 1863, kap., 296, 320,

345.
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Sleegers (P.) 1854, hoog-leer., 156.

Sloots (H. L.), 1861, kap., 172.

Sloten, 236, 271.

Slüipwijk, 188.

Sluis (A. v. dci), t 1820, deken,
290.

Smedding (F. F.), 1835, k;ip., 369.

Saieijeks (Jac), f 1647, jez. past.,

192—194, 218.

Smetten (Jcic. J. ter), 1824, past.,

63, 79.

Smeulders (Nic. J.), 1868, kap.,

302.

Smit (J. W. L.), 1861, leer., 328,

330.
- (W.), 1862, kap., 161, 293, 311,

362.

Smits (J.), 1854, kap., 156.

Smolders (G.\ t 1831, past, 345.

Snabel (Henr.), t l'i07, pr., 107,

108.

Snakenberg (,Petr.), t 18U5, past.,

103, 116-119.
Sniokkrs (Pctr. M.), 1861, reg-ent,

169, 294, 298, 301, 307, 328, 335,

412, 413.

SoET (Joan.), 1535, vic, 397.
— (Th. J.), 1852, past., .307, 334,

342.

SOMMELSDIJK, 250.

SoMMERDiJK (A.), 1853, iranc. kap.,

157, 172,

Somveen (W.), t 1788, [.ast., 117,

421.

SoNJEE (Henr. J.), t 1861, past.,

64, 79, 325, 337, 430.

SoNSBKEK (Aiit. .), 1705, jans.

past., 212, 213.

Soi'HiA, 1287, eistere. al)dis, 278.

SoTHiEu (Lud.), t 1650, jez. miss.,

183-185, 191, 193, 218.

Spaan (Joan. Th.), t 1842, past,
kan., 296.

Spaarnwoude a. I). LiE, 302.

Spaepen iN. J.\ t 1830, kap., 315.

Spanbroek, 5, 367, 368, 429.

Sparmakerino (Fr. H.), 1834,

franc, 157.

Sparwer (Xie.\ t 1518, vic., 89.

Speet (Th.), f 1822, past., 163.

Spiekerman (G.), 1ö59, kap., 306.

Spierdijk, 368.

Spinelli (Jos.), 1727, mint., 233.

Spitze (O. A.), 1851, hoogleer., 329.

Splithof (Joan.\ 1850, past., kan.,

153, 308, 331, 366.

Spoorman (H. L.), 1865, kap.,
154, 295.

— (L. C), 1865, past., 345, 353.
— ^L. J.), t 1847, kap., 306.

Spranger (Jac), 1657, past, 20.

Sprondel (N.-Br.), 196, 204.

Staas (Dav.), 1865, sub-reg-., 153,

328.

Stackenburg iCorn.), 1719, jans.
pr., 243.

Stappers (Joan.), 1753, past, 248.

Stavelen (Th. v.\ t 1833, past,
359 421.

Staveren (C. v.), 1861, past, 160,

318, 350, 366.

Steen (Joan. v. den), 1743, aarts-

pr., 58, 233-239, 4.39-442.
— (Xic. v. der), 1664, kan., 38. 39.

Steenbergen (I.), 1788, past, 421.
— (Herm.), f 1826, past., 368.

Steen BERK. Klooster, 449.

Steenbok (W.), 1842, hoogleer.,
329.

Steenvookden (.Joan,), 1862, past,
151, .300, 318, .338, 3 13, 369.

Steenwijk (M. A. v.), f 1853,

past., 154, 317, 318, .363.

Steen wiJKEinvoLn, 43.

Stkhnbach (A. A.), t 1849, dek.,

64, 151, 305, .337, 342, 431.
— (J. T.), 1838, past. emcr., 3.37.

Steins Bisschop (Nic J.), 11861,
past., 153, 297, 308.

Stkntrop (J.), t 1819, past, 341.

Stkv^en's (Joan.), f 1850, past.,

64, 65, 79, 303, 301, 341, 432.

Stiphout (Joan. v.), 1748, jans.
bissch., 237, 238.

Sti-ckiim (A. V.), t 1819. past,
313, 363.

Stoek (Th. J.), 1824, past., 301,

350.

Stolk (C.\ 1848, past, .322, 356. 362.

Stompwijk, 116, 117, 129, 146-148,
274, 365, 421.

Stook (Th.), 1824, past-, 175, 317.

Stoot (J. :\1. v. der), f 1872, past.,

67, 291, 319, 330, 346, 351.

Stout (J.), 1577, past, 355.

Stkaatman (I. f.), 1 1796, past, 421.

Straffintveld (Corn.), f 1705,

past, 209-21.3.

Stralen (B. v.), 1868, kap., 315,

319, 357.

Straman (L. J.), 1862, franc, past,
293, 306.
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Stkavius (D.), 1<>;J4, pronunt., 30,

31, 49.

- (Kich.), c. 1G35, pr., 48.

Stkkkk (Dk), 1, G, 10-3.3.

Stkengeks (G. J.), t 1H37, past.,

162, 324.
- (P. J.), 1839, past. emer., 344,

360.

Strik (W.), 1854, franc, kap., 30G.

Struys (Piet.), 14.Ó0, pr., 96.

- (Rein.), 1447, past., 93, 96.

Stulart (B.), t 1784, kap., 422.

SüCHTELEN, 39.

SwAACK (W.), t 1811, past., 421.

SwAAN ( de), 1740, jaiis. pr., 442.

SwiLDEXS (A. M. M. Q.), 18G5, kap.,

359.

SWINKELS (A. M. C. J.), 1851, kap.,

167, 294, 310.

Taats (Dirck), f 1592,- past., 178,

179.

Tachi (A. H.), 1861, kap., 172, 295,

360.
— (F. A. J.), 1867, past., 343, .352,

357, 361, 365.

Tanck (Jan), 1492, past., 96.

Tapper. Familie, 4, 77.

Tauler (Joan.), f 1580, pr., 2.

Taverne (Nic. F.), 1865, past., 157,

160, 328.

Tedeman (Dirk), f 1325, 88.

Teijlingen (Christ-i. v.), 1326,
eistere, abdis, 278, 280.

Telders (A. H.), 1841, kap., 294.

Tempel (Bruno v. den), f 1659,

past., 106.

Tempi (Luc.\ 1740, nunt., 236, 434.

441, 442.

Terhorst (W. H.), t 1842, past,,

314, 365.

Terlaar (S.), t 1822, past, 352.

Termaat (C. T.', 1846, kap., 153.

Termars (Ant. H. J.), f 1858, past.,

122, 298.

Terpoorten ( J. A.), 1848, kap., 161,

165, 170, 294, 314, 316, 325, 326.
Tersmetten (J. J.), 1 1852, past.,

175, 303, 356, 367, 430.

Terstappen (A.), 1862, kap., 171,
293.

— (A. J.\ 1844, f.ast., 159, 324, 349.
Tesmans (Joan.),t 1666, past., 43, 78.

Tessel, 110, 431.

Testa ( ), 1740, scer. pr„ 236,

434, 442.

Tkttek'üde (Theod. .T.), f 1843,
past., 62, 366, 427, 428.

Teunissen (P. P. S.), 1867, kap.,
336, 352.

TiiiELiNGS (P.), t 1864, past., 305,

317, 319.

TiiiENEN (II. J. V.), 1846, past., ,332.

Thyssen (A. L.), 1 1834, past., 315.

Tholen, 255, 320.

Thomas (H.), f 1834, past. emer.,
124, 291, 312.

Tieües (J. M.), 1850, des., 297, 306,

311, 312, 321, 326, 352.

Tieleman (F. J.), 1868, past., .334,

340, 351, 353, 3.58.

Tielen (J. J.), 1794, past., 169.
— (J. J.), t 1854, deken, 295.

Tyken (Barth.), 1673, pred., 207,

208.

Tymansz. (,Jac.), 1 1544, past., 98, 99.

Tymple, zie Tempel.
Tyrinus (.Jac.\ 1635, jez. prov.,

26, 27, 47.

Tyssen (A. L.), 1818, past, 353.

Thlmer ( ), 1779, jans. past., 42.

Tlmmermans (M. Th.), 1842, prof.,

329.

Tiras (J.\ 1633, franc., 26.

Tobben (Isbr.i, 1520, kapelm., 376.

Tol (Fr.), f 1849, pr., 156.

Tollenaar (G. J. J.), 1866, franc.

kap., 348.

Tomas (A. A.\ 18.53, dek., 160, 171,

299, 318, 319, 327.

TooRENENT iJ.), f 1858, past, 153,

171, 319, 344.

ToRRE (Jac. de la), 1656, vic. apost,
bissch. V. Ephese, 37, 50, 195,

199, 202.

Trippelvoet, (G.), 1696, past., 355.

Trognesiüs, 1617, pr^ 11 v.v.

Trosée (J. A.\ 1ö63, past., 173,

175, 337, 356, 363.

Truden. Familie, 92.

Tuyn (J. M. V. der), 1915, bissch.

secr., 270.

Tuitjenhorn, 63.

u.

Udeman (H.), 1818, past, 331.

Uffelen (Aeg. v.\ zie Huffelen.
Uy'TENHAGE V. RüYVEN (EHs.),

1641, 52.



473

Uitgeest, 163.

Ursem, 22, 24, 368.

UssELEM (Aeg-. V.), 1639, jez., 48.

Utberg (Sev.), 1833, bek. pred.,

past., 357.

Utrecht, 1 1, 41, 50, 180, 191, 195,

278, 446.

V.

Vaeren (Arn. v. der), 1679, jez., .53.

Valk (Adr. v. der\ 1748, aartspr.,

235, 237-239.
— (P. V. der), 1867, leer., 312, 328.
— (V. M. V. der), 1844, past. emer.,

314.

Varlet (Dom. M.), f 1742, pseudo-
bissch., 435.

Vasse (C), 1861, kap., 359.

Vassen Huiskes (Henr. v.\ 1362,

past., 3Ö8, 356, 364, 365, 368.

Vastenhoven (J. J. M. v.), 1909,

kap., 419.

Vechterse (Joan.), t 1687, pa at.,

227 228
Veen (de), 1644, schout, 20.
— (Joan. V.), 1704, past., 215,216.
Veeneman ( ), 1860, beeld., 255.

Veenrog (Joan.), 1704, past., 215,

216.

Veer (J. H. A. de\ 1859, franc.

kap., 172.

Veere, 89, 96, 144, .321.

Veld (J. F.), f 1866, leer.," 310.

Veld ('t), 352.

Velde de Melroy (J. B.;K. baron
V, d.), 1810, bissch. v. Koerni.,
252, 430.

Velden (J. H. v. der\ 1866, kap.,
168.

— (Mart. V.), t 1639, past., 188,
274-276.

Veli>, 185.

Velzen, 163, 164, 170.
— (Ileylw.), 1349, eistere, abd.,

278, 280.

Vex (G. e. S. V. der), 1866, kap.,
149, 336, 345.

— (J. M. V. der», 1853, kap., 297.

Venhorst (G. J.\ 1851, kap., 152.

VENNE.MANS (A.), 1842, past., 301,
3-^0, 359.

Verberne (Alph.), 1900, kap., 140,

145, 271.

Verbraak (C. P.\ 1865, kap., 341.

Verbré (Ar. V.), 1653, 198.

Verdussen (Hier.),1592, boekdr., 2.

Verheijen (F. A. E.), 1839, leer.,

154, 31.3, 327.

Verkerk (J. A.), 1862, dom. kap.,
.348.

Verlaat (Will.), f 1857, past., 252
—254, 291, 315, .^43.

Vermeulen (Casp. C), 1891, kap.,
145.

— (Christ), 1655, past., 146—148.
— (Joan.), 1866, reet., 173,292, 295

,301.

Verniel ( W.), 1868, kap., 168, 293.

Vernooij (J. B.), 1 1819, past., 160.

Verschuüre (J. W.), 1 1856, past.,

168.

Verstappen (A.), 1862, past., 321,

352, 355.

Verstratbn (Henr.), 1865, kap.,

1,55, 295.

Vet (Jan de), 1532, pr., 376, 377,

388, 397, 398.

VlANEN 182, 187.
— ((jijsb. V.), 1492, eistere, abd.,

279.

VicTORis (Joan.), zie Vechterse.
Viering (Joan.), 1610, jez., 348.

ViLLERS, 446.

ViLSTEREN (Kn^*-. V.), 1641, jez., 48.

Vincent (Larab.), 1680, pr., 108.

Vink (Jan), 1413, pr., 92.

ViNKENSTEiJN (Adf.), 1886, kap.,

145.

ViNKENSTiJN (E.), t 1816, past.,

421, 429.

VioTTA (J. M.), 1857, kap., 270, 310.

VisMANS (P. B.), 1866, vic., 321,

325. 362.

Vlaanderen (P.J. v.), 1845, past.,

167, 170, 338.

Vlaakdingen, 359, 360, 421.

Vlaing (Bern.j, zie Hessel.
Vlasman (Will.), 1510, pr., 376,

397.

Vlasselaar (Henr. Th. v.), 18,52,

kap., 151, 171, 300. 311, 344, .369.

Vliet (Ger. v.), 1740, past, 236,

355.

Vlissingen. 271, 321, 322.

Vogel G. J.), t 1857, kap., 151,

292 369.
— (Hier.)i 1634, pred., 18.

— (J. P. H.), 1866, kap., 168, 176.

Vogelensang, 127, 141, 270, 326,

327.

Volendam, .342.

Vonk (H. C), f 1840, dom., 348.
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VooKjiuiKi (Z.-H.), 11<;, 119, 182,

242, 294.

VooKiiouT. Seni. II;tgevcld, OS, 74,

75, 2Ó4. 2r)7, 2(;:5, 207, 327, Ö28.

Statie, 327.

V(.()FWCH«>TK.N, GO, 03,182,2.52,315,
421.

VoRSTKK-s tllenr.), 1719, kap., 2.30,

270.

Vos (A. II. J.), 1859, kap., 297,

337.
— (llerm.), 1033, j^ast, 11, 182
— (liuurL), 105 5, .secr.,- 198.

Voshol, 197.

VossKX (.7. P.), t 180.5, past,, 1(14,

295, 305, 309, 319, 300.

Vhkcuem (Anna v.\ 1061, 214.

Vrrdevkli) (N), 1 1866, past., 100,

104, 344.

Vree (F. .1. v.), 1853, bissch. v.

llaaii., 203, 290, 299, 309, .329, 423.
— (F. V.), 1854, loer., 328, 334.

Vrerde (J. C', t 1810, past., 421.

Vregt (J. f.), 1854, bisseh. secr.,

290, 297, 298, 423, 424.

Vreugde (A.), 1854, ass., 321.

Vroegen- (Jan), 1520, kapelm., 376.
Vroemen (G. L.), 1865, past, 316,

341, 351.

Vrolijk, (J.), 1862, kap., 100.

Vroom (C. de), 1073, franc, 157.
VroomA NS (Petr. J.), f 1840, past,

150, 106, 2.50-252.
VüiSTiNG (A.), t 1818, hoog-lecr.,

328.

W.

Waaijer (J. H. de), f 1866, past,
160, .301, 305, 343, 367.

Waddinxveex, 175, 176, 184, 430.
Waerdexburg (Gi.jsb. v.), f 1.556,

eistere, abd., 279.
Walraven (Petr. v.\ e., 1600, 202.
Waxkers (Kein.), 1680, jez. past.,

53, 79.

Warcom (W. A. V.), 1868, kap., 33.5.

Wardexijerg (J. A. Th.), 1851,
kap., 151, 171, 299, 338. 344.

Warmerdam (C). f 1838, kap., 152,
174.

Warmexhuizkx, 422.
Warmond. Seminarie, 7, 108, 324,
328—330, 363.

Statie, 108, 330, 448.

Wassexaak', 02, 107—109, 125—127,
210, 315, 316.

Wast (P. P.), 1835, past emer.,302.
Wateringen, 330, 337, 388. 431,

418, 450.
— (Mar^^ V.), 1370, eistere, abdis,

278, 280.

Waterland, 21, 3'^.

Waverveen, 228.
Weert, 81.

Weesp, 67, 08, 'jO, 332, 333, 433.
Weetink (A. A.), 1866, kap., 156.
Weljden (A. V. der), 1845, reerent

151, 295, .327.

AVei.jersen (C), 18G0, kap., 293, 298.
Wei./thusen (Am. v.), 1419, vic.,88.
Weipoort, 147.

Welschen (N.). 1806, dom. kap.,
349.

Wennekexdonk (J. G.), 1843. past,
175.

Wennekeks (P. J.), 1 185.J, deken,
168, 299.

Wennen (F. H. M.\ 1802, past,
15.5, 290, 302, 335.'

— (IL), 1910, kap., 425.
— (P. J. B.), 1803, kap., 311, 318,

333, 330, 361.

Wenslng (J. H.), 1842, hoogleer..
329.

Wernaer ( ), 1054, kloiJbroer,
148.

Wervershoef, 27, 61, 299, 368, 369.

Wesseling (Joan. B.), 1839, past,
298, 351, 360.

Westeind, 1—78 passim.
Westeinde (.J. V. 't), 1868. ass., 163.

Westerblokkek, 307, 308.

Wester\oort, 232.

Westgeest (J.) 1840, past, 322, 333.

WE.STRHALEN (Fred.), 1640, 189.

WE.STW0UD, 246, 308.

Wiegman (G. J.), 1867, kap., 169,

336.
— (J.t, t 1858, past., 169, 313, 330,

.361, .369.

Wientjes (A. J. H.), 1868, dom.
kap., 349.

WiERiNGEN, 127, 352, 353, 421.

Wi.hkersloot (Corn. v.), 1830,

bissch. V. Cur., 328.
— (Ger. V.), 1725, aartspr., 233.

Wi.JELAND V. EVERSBEKE (Phil.\

1500, 450.

Wi.JFFELS (H. J.), 1862, kap., 333,

337, 343, 358.

Wi.JHE (Jac), 1589, kan., 3.

Wijk aan Zee. 112, 164.
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Wijk hij Duurstede, 183, 18G,214,

218.
— (A. V.), 1704, past., 355-
— (H. G. V.), 1842, past., 162, 315,

317, 321, 364.

Wjjxgerdex (Jac. v.), 1593, 272.

WiJTENBUKG (Petr. C), 1917, de-
ken, 127.

WiJTHOop (H. F.\ 1 1821, past., 330.

Wilbrink (P.), 1839, past, 332.

WiLDT (J. de), 1852, past, 173.

Wilkexs (N.), 1762, past., 244.

WiLKES (H.), t 1827, past., .344.

Wille ^G.), f 1821, past, 367.

WiLLEHU'ANi), 1231, bissch. V. Utr.,

283, 284.

Willem II, 1240, g-raaf, 388.
— 1650, stadh., 85.

Willem V, 1347, graaf, 447.

Willem I, 1819, koning:, 317, 430.

W^iLLE.MSz. (Huch.), 1520, kapelni.,

376.
— (Jac), 1.-.93, 272, 273.
— (Joan.), 1452, kapelm., 397.
— (Rein.), t 1761, jez. past., 5H, 79.

WiLLENBOKM! (J. F. I, f 1862, past.,

150, 302, 341, 360, 362.

WiLMEH (Ger. P.), 1871, bisscli.

V. Haarl., 59.

WiLNis, 228.

WiLSVEEX, 147, 148.

WiNDEKS (Jac), 1810, franc past,
157.

Wixkelha(;ex (J. AV. C), 1 1862,

past, 1.57, 301, 304, 311,

Wissen (L. v.), 1870, past, 167, 263,

294. 299, 311, 337.

Wit (J. de), 1760, schilder, 123.

— (P. de), 1839, past., 175.

WiTBOLS (Mich. IL), 1788, past, 117.

Witte (A.), t 1652, franc, 300.

WoERDEX, 176, 183, 204—206,
Woestexburg (Henr.), f 1915,

reet, 66, 78.

WoGGELU.M (W. V.), 1836, kap., 159,

167, 305, 324, 338, 354, 357.

WOGNUM, 369.

WoLFF (Aug. de), t 1635, past.,

kan., 6, 10—33, 78.

Wolk (A. v. der), 1854, kap., 156,

347.

Wolkemeijer (Henr.), f 1866,
past., 173, 300, 327, 351.

Wolters (C. F.), 1 1835, past., 340.

WoRCOM (AV. A. V.), 1868, kap., 302.

WORKUM, .34.

Noordwijkcrhout,

Wormen (Corn. J. v.), 1655, 43.

Wormer, 250, 342, 442.

Wormerveer, 164, 16.5.

Wout ('t), 375, 376, 388, 389, 396—
398.

Wouter, 1399, past., 90.

Wouterlood ^Coenr.), 1916, kap.,
425.

Wubbe, (J. D. G.), t 1898, past,
150, 261, 264, 347.

WiTLLEVEX (Mab.), 1262, abdis,

277, 278.

Zaaxdam, 68, 252, 343.

Zanders (H. J.), t 1863, past, 162,

319, 333, 343, .354, 364.

Zandvliet (C), 1863, reet., 299, 365.

Zandvoort, 302.

Zanoli (.loan.), 1636, jez., 34, 48.

Zaxtex (,Mart A. v.\ 1915, past,

68, 137, 257—267.
Zasbout (Jan), 1565, kerkni., .386.

Zeegers (P. J.), 1848, prof., 326, 329.

Zeeland (K. v.), 1 1845, dom. past.,

359.

Zegwaard, 274.

Zeul (J. P.J.v.), 1851, past, 153,

159, 167, 314.

Zelst, 332.

Zellius, 1634, past., 30.

Zelzate, 142.

Zevenhoven, 421.

ZevensterRE (Joan. B.), t 1767,

past, UI, 112, 241.

ZiERiKZEE, 129, 190, 322, 323.

zoeter.meeu, 147, 274, 363.

Zoeterwoude, 147, 170, 188, 255,

274, 299, .363-365.

ZoMERDijK (W.), 1866, kap., 334.

Zon (A. W. v.), 1844, past, 292, 361.

Zondadai-:i, 1788, nuut.,59, 116, 117.

Zouteveex, 388.

ZuiD-ZiJPE, 353.

ZUTFEN, 210,

ZüZATO (Joh. de), 14C0, reg.-kan.,

prior, 91.

ZWAAG, 308.

Zwager (J. C. de), f 1841, past,

318.

Zwammerdam, 117—219.

Zwanenburg (Ger.), t 1846, past.,

368.

Zaveder van Kuilenburg, 1430,

bissch. V. Utr., 93.

Zwolle, 180, 216.

Rector E. H. RIJKENBERG.



LIJST VAN INTEEKENAARS.

Bij den aanvang der loopende nieuwe reeks van dit

tijdschrift heeft de Redactie beloofd, ten gelegenen tijde

de Naamlijst te geven der Inteekenaars. Wij doen dit

nu aan het eind van het 37ste deel, met de uitdruk-

king van onze innigste dankbaarheid voor hun hoog-

gewaardeerden steun.

Verscheidene namen echter kunnen tot ons groot

leedwezen nog niet vermeld worden bij gebrek aan de

noodige opgaaf. V/ij verzoeken daarom beleefdelijk,

dat diegenen die hunne namen niet vermeld vinden,

zoo vriendelijk zijn om die alsnog aan de Redactie te

willen opgeven. (Adres: Huis »Duinrustc te Overveen).
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25 Maart 191 7.
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Moerei, J. M. H. H. Kapelaan
Moes, II. Pastoor

Möllman, Mgr. M. P. J. Vicaris-
Generaal

Mosmans, F. C. X. Deken, Pas-
toor.

Nederl. Hist. Instituut, Rome
Niedfeld, J. H. Pastoor
Nieman, P. Pastoor

Nierman, P. J. Rector

Nix, W, M. Pastoor

Noort, A. F. C. van, Kapelaan
Noort, G. C. van. Pastoor

Nuijen, C. Kapelaan
Oord, A. G. M. van den, Kape-
laan

Oostwaard, G. J. van. Pastoor
Parochiekerk, Overveen
Parochiekerk, Roelofarendsveen
Redactie der „R. K. Pers"

's Gravenhage



47H

Pichot, D. F. W. Pastoor

Pioterse, H. Pastoor

Poel, H. J. van der, Pastoor

Provincialaat, S. J. 's Graven-

hage
Rodomptoristen, Rotterdam

Rodomptoristen, 't Zand

Rengs, E. P. Hoogïceraar

Rhoe, A. G. Pastoor

Rijkonberg, E. H. Rector

Rijksarchief, Overijssel

Roüij, F. W. de, Pastoor

Rooij, B. M. J. van, Kapelaan

Roozon, W. F. Pastoor

Ruyter, J. Pastoor

Sassen van IJsselt, Jlir. Mr. A.

F. O. van, den Bosch

Saulenn, J. H. H. Pastoor

Schoengen, Dr. M. Rijksarchi-

varis

Schrandt, B. J. Pastoor

Seminarie, Haaren

Seminarie, Rijsenhurg

Seminarie, Roermond

Serbrock, J. C. Pastoor

Seuter, J. C. J. Rector

Smeele, H. P. Pastoor

Soepnel, P. F. W. Pastoor

Speot, L. A. J. C. Rector

Sprengcr, A. H. J. Pastoor

Sterck, J. F. M. Districtsschool

opziener

Stiegen J. H. M. Pastoor

Stoffels, G. H. 'f. Kan. Deken.

Pastoor

Stolk, L. Pastoor

Stroomcr, P. Rector

Terhorst, R. J. J. Pastoor

Thier, Mgr. P. A. F. Deken, Pas-

toor

Thunnisen, Mgr. J. J. Pastoor

Trappisten Paters, Achel

Ttiijn, .1. M. \an der, Bissch. Se-

cretaris

Universiteits-bLbliotheek, Am-

sterdam

Ven, H. J. van de, Pastoor

Vergeer, A. Deken, Pastoor

Verhoeven, A. Pastoor O. P.

Vinkensteijn, A, Pastoor

Waare, A. Deken, Pastoor

Weiden, J. G. van der, Pastoor

Westerhof, J. P. Pastoor

Westerwoudt, L. A. A. M. Bis-

sohopp. Secr.

Wijtenburg, P. C. Kan. Deken,

Pastoor

Willemse, A. J. Pastoor

Wils, I. M. P. A. Kapelaan

Zanten, Mgr. M. A. van, Pas-

toor

Zurlohc', D. J. E. Pastoor










