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VRIJWONINGEN IN 1687. 

Van de velerlei beslommeringen van den kerkeraad der Ge
reformeerde kerk in de 17e eeuw maakten de „paepsche stouti-
cheden", eens zelfs met „uytnemende" betiteld, geen klein deel uit. 

Dat de vergeving en de bewoning van de in de stad bestaande 
vrijwoningen daardoor binnen den gezichtskring verschenen, is 
mogelijk, hoewel het nergens uit blijkt. Het zijn althans de „Gods
kamertjes, die aan Paapsche worden vergeven" waarvan in een 
der vergaderingen van den kerkeraad in 1674 sprake was. Eerst 
in de notulen van een vergadering in Juli 1684 worden de „arme 
kameren" weder vermeld: Ds. Gentman zou „de Heer Quint 
vrindelijk versoeken dattet hem gelieve te ondersoeken, of ook een 
resolutie nopende de arme kameren mochte te vinden sijn, en hoe-
danich". De zaak bleef weer rusten, nu tot Juli 1687. In die maand 
werd de heer Quint opnieuw aangeklampt over de „Paepsche 
armekamers" en hem gevraagd daarover inlichtingen in te winnen. 
Verder deden ook de predikanten, natuurlijk ieder in het aan hem 
toevertrouwde gedeelte der stad, hun best om gegevens te ver
zamelen. Verschillende mededeelingen kwamen in den loop van 
diezelfde maand en gedurende de beide volgende in. In September 
werden praeses en scriba uitgenoodigd een „generale lijste van alle 
arme-kameren op te maken", welke lijst den 19en dier maand ter 
tafel kwam en gelezen werd. Aan de aanwezigen werd nog eens 
op het hart gebonden onderzoek naar de armekamers te doen en 
aanvullingen te verstrekken. Een week later werd besloten de lijst 
in de notulen op te nemen. Daaraan is het te danken, dat zij be
waard is gebleven. 

De lijst, die — naar men mag aannemen — wel vrij nauwkeurig 
en volledig geweest zal zijn, en bovendien nog verschillende kleine 
gegevens bevat, die wellicht nergens meer te vinden zullen zijn, is 
daarom wel waard hier afgedrukt te worden. Zij volgt hier, zooals 
zij in de kerkeraadsnotulen van 26 September 1687 is opgenomen. 

K. 

„Lijst en staat van de Arme-kamers en vrije woningen 
binnen Utrecht, 

12 Schroyen-steins kamers, waer over de dispositie staat bij de 
Heer van Dijckvelt en Dr. Stalpert. 

6 Grondtfelts kamers, waer van de dispositie wort geseydt te 
staen bij sekere paepsche Juff. Van Beest, wonende in Jerusalems 
steeghje. Alle bij papisten bewoont. 

14 Suylens-kameren in de Lange Nieu-straat, waer van de dis
positie wort geseydt te staen bij de Heer Ram, Advocaat De Wijs, 
en Advocaat Van den Berge. Waer van 6 tegenwoordigh worden 
bewoont bij gereformeerde, en 8 bij papisten. 
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15 kam eren in 't Conings steeghje, gestight van Wouter de 
Coninck, bewoont van twee papisten en 13 Gereformeerde. Wor
den vergeeven van 's Heeren Caspel in de Stroosteegh, en de Wed. 
van N. van Cleeff bij de Backerbrugh. 

10 in de Groene steegh, behoorende tot Oude Munster. 9 bij 
Gereformeerden, en een bij papist bewoont. 

12 vrije-woningen in de Magdalene steegh, boven die in 't cloos-
ter, waer van de dispositie staat bij de Eed. Aghtb. Vroedschap 
deser Stadt, alle bij gereformeerde bewoont. 

15 in Sions-poortje an de Nieuw graft, waervan de dispositie bij 
de huysmeesters van Bartolomei Gasthuys, bij Gereformeerde, uyt-
genomen een Lutheraan bewoont. 

12 kamers in de Schalck-steegh ter dispositie van de opsienders 
van t' pest-gasthuys. Rentmeester N. Velthuysen bij de Backer
brugh. Alle bij Gereformeerde bewoont. 

2 kamers op de Grote kamp, waer van de dispositie staat bij de 
selfde, oock bewoont bij Gereformeerde. 

10 Arme-kamers in Pay-steeghje ter dispositie van de Heer 
Sandre cum suis bij de Wittevrouwe-poort. Sijnde administrator 
notaris Staal, in de Korte Nieu straat; alle, uytgenomen een, be
woont bij papisten. 

1 kamer oock in Pay-steeghje ter dispositie van de night van 
de Heer Sandre, bij een papist bewoont. 

4 Arme kamers, waer van de directores wonen in 's Graven 
Hage; rentmeester is notaris Wantenaer, wonende naest het nieuwe 
vlees-huys. 

Bruyns en Van der Nats kameren van het Water-poortje tot 
het pest-gasthuys aghter de wal, alle bewoont bij papisten. 

10 Moms en Brakels kameren, van Hieronymi School af f tot aen 
de Heere straet, aghter de wal, alle bewoont bij papisten. 

Op de Ridder Hoft-stede als aghter de wal. 
5 kamers bewoont bij papisten 
3 kamers bij de Lutheranen 
bij de Gereformeerde d' andere. 

In t' Dorstige hart-steeghje 
5 arme kamers bewoont bij Gereformeerde. 
1 kamer bewoont van een Arminiaen. 

Dese ter dispositie van Oude Munster. 
Eenige weynige kameren van de Heer van Rijnswoude cüm aliis 

(soo men seydt) gehoort hebbende, op de Ridder Hoff-stede en 
op de Nieuwe Kamp. 
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11 Arme-kamers op de Springh-wegh, behoirende tot het Wees-
huys, bij Gereformeerde bewoont. 

8 Arme-kamers ter dispositie van de kerckmeesters van de 
Buerkerck, bij Gereformeerde bewoont. 

10 kamers in t Kroontjes poortje tot het krane-gasthuys. Niemant 
paeps. 

10 kamers in t' Sacke-dragers steeghje, behoirende tot het 
Weeshuys, bij Gereformeerde bewoont, een bij een paepsche we
duwe, wekkers man nü overleden Gereformeert is geweest, en de 
soon in onse kerck gaat, dogh de doghters kloppe sijn, bewoont 
ibidem. 

20 kamers an het Margareten hoff ter dispositie van de Heeren 
Burgermeesters, bij Gereformeerde bewoont. 

15 kamers an t' Bagijn hoff ter dispositie van de Heeren Burger
meesteren, oock bij Gereformeerde bewoont. 

15 kamers in t' May, off Marye-poortje in de Water steegh 
tegen over de Jacobi kerck, alle bewoont bij papisten. Waer van 
10 worden vergeeven bij de erfgenamen van de vrou Van der 
Regge, de andere 5 bij den Advocaat Van den Bergh. 

6 woningen in t' 5 süster-huys, ibidem, alle bewoont bij Gerefor
meerde, en worden vergeeven bij de kerckmeesters van Jacobi 
kerck. 

29 Suyles kamers, ter dispositie van de Heer van Catsbergen 
en de Heer Johan Mantsfelt. 23 bewoont bij Gereformeerde, 3 bij 
papisten, 2 bij Lütherane, 1 bij een Arminiaen. 

2 woningen op de wal, tegen over de Berghstraat, ter dispositie 
van de kameraers deser stadt, een wort bewoont bij een bitter 
papist, de ander bij een papist en Gereformeerde. 

4 kamers in de A. b. c. straat ter dispositie van de Heer Secre
taris De Reuver, als rentmeester van Servaes, bewoont bij Ge
reformeerde. 

3 kamers in de A. b. c. straat, ter dispositie van de Heer Renesse 
bij de Volderbrug. Bewoont bij papisten." 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 

Een slag bij Vechten in 69? — In 
Hermeneus (XII-1939, blz. 4 2 - 4 6 ) 
gaf prof. dr. H. Wagenvoort in ver
korten en meer populairen vorm den 
inhoud weer van een opstel, dat de 
hoogleeraar tevoren in Mnemosyne 
(serie III, vol. VIII, p. 58—64) had 

gepubliceerd, i ) ,,Het gaat om een 
onderlinge verbinding van gegevens, 
die er op schijnt te wijzen, dat de 
strijd, waarin Iulius Civilis de Romei
nen in het jaar 69 versloeg, geleverd 

1) De Tungris nautisque Fectione 
consistentibus (C.I.L. XIII 8815). 


